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Aina täyttä koneasiaa.

KEMPER

savunimulaitteet
kaikkeen hitsaukseen
ja leikkaukseen.

Kapealla katkaisulla
kustannussäästöä!

www.airwell.fi

Innovatiivinen katkaisulehti 2 teräsijalla
katkaisuun ja uransorvaukseen. Kapeat
0,6-1,2 mm. pistoleveydet. Tarkoitettu
sveitsiläistyyppisiin koneisiin. Helppo ja nopea
terän vaihto ilman asetusaikaa.
Suuret
kustannussäästöt ilman
asetusaikaa

• 10 mm kappaleen halkaisijalle
0,6 ja 0,8 mm vaihtoterät.
• 16 mm kappaleen halkaisijalle
1,0 ja 1,2 mm vaihtoterät
leveydet 0,2 mm välein.

s. 12
UUTTA VAUHTIA
LEIKKAUSTÖIHIN
”Nopeampi kone
kuin tuplasti tehokkaampi”

Helppo ja nopea kiinnitys
molemmilta puolilta

s. 14
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Lataa sovellus
puhelimeen!
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SAHAKONEET VANTAALTA NOPEAAN TOIMITUKSEEN
Puoliautomaatti
MEP Shark 512 SXI EVO

Automaattisaha
MEP Shark 282 NC 5.0
Automaattisaha
MEP Shark 230 HS NC 5.0
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Tule tutustumaan
koneisiin esittelytiloihimme!
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Knoll esitteli LubiCool S:n

Pieni ja älykäs korkeapaineyksikkö
Knoll Maschinenbau on täydentänyt korkeapaineyksikköjen valikoimaansa. Uusi
LubiCool-S on kooltaan pienikokoinen malli mm. SwissType-sorvien yhteydessä käytettäväksi. 90 barin painealueella laite on valmistajan
mukaan hyvä ratkaisu leikkuunesteen suodatukseen
ja paineentuotantoon haastavissa työstöprosesseissa
vaativilla materiaaleilla.

nee. Valmistajan mukaan kulutuskestävän KTS:n käytöllä
työkalut voivat kestää jopa

LubiCool-S-korkeapaineyksikkö on pieni, yksikön korkeus
on 663 mm, syvyys 635 mm
pituus 985 mm. Sen myötä
yksikkö sopii hyvin rajallisiin
tiloihin, vaikkapa sorvin tankoautomaatin alle. Sorvien lisäksi yksikkö sopii myös muun
tyyppisten työstökoneiden
yhteydessä käytettäväksi.

kuusi kertaa kauemmin kuin
perinteisiä pumppuja käytettäessä.

K ARI H ARJU
TEKSTI

Yksikön suodatinelementti
suodattaa hiukkasia leikkuunesteestä 15 μm:iin saakka,
joten pienetkin lastut, hiukkaset ja vieraat elementit erottuvat. Suodatinelementti on
pitkäikäinen, vaihto ja huolto
ovat helposti sujuvia toimenpiteitä.
Smart Connect

Kompakti LubiCool-S-korkeapaineyksikkö
tuottaa 90 barin paineen.
Yksikön suodattimen erottelukyky on 15 μm.
Käyttöesimerkki öljy

Käytön helppous on tänä
päivänä yhä tärkeämpi piirre
koneiden ja laitteiden ominaisuus.
Lubicool S:ssä on intuitiivinen ”SmartConnect”-ohjauskonsepti kosketusnäytöllä, se
mahdollistaa notkeat paine-

tason ja muiden parametrien
säädöt ja asetukset. Käyttäjä
voi myös hakea tätä kautta
myös tietoja antureista ja toimilaitteista.
Kotelon ulkopuolella oleva
LED-valonauha visualisoi järjestelmän tärkeimmät toimintatiedot kahdeksalla värillä.
Modulaarirakenteinen yksikkö voidaan varustaa useilla
lisävarusteilla. Niitä ovat kahdeksan kytkettävää lähtöä,
taajuusmuuttaja korkeapainepumpulle, lämpötila-anturi, levyn lämmönvaihdin leikkuunesteen jäähdyttämiseen,
letkupaketti ja paineenalennusasema karan huuhtelua

varten. LubiCool-S:n plug
and play-asennus tapahtuu
valmistajan mukaan jopa 30
minuutissa, vakioliitännällä se
voidaan liittää kaikkiin metallintyöstökoneisiin, ja myös jälkiasennukset ovat mahdollisia
ja helppo tehdä.
Kuljetin- ja suodatinjärjestelmien toimittaja

Knoll Maschinenbau on saksalainen metallinkäsittelyn
lastujen ja lastuamisnesteen
kuljetin- ja suodatinjärjestelmien toimittaja. Yritys kehittää alan järjestelmiä ja järjestelmäratkaisuja keskitetyillä
tai hajautetuilla toiminnoilla.
Yritys on toiminut vuodesta
1970. Valmistajan Lubicool
-sarjaan kuuluvat myös mallit Lubicool-M ja -L. Suomen
edustaja on Makrum.

Käyttöesimerkki emulsio
Suodatusyksikkö
(puhdistuslaite)

Painenäyttö

Suodatuselementti
Venttiiliyksikkö
(korkeapainelähdöt)

Jätesäiliö

Pieni mutta tehokas,

Siirtopumppu

Yksikön koko on kompakti,
mutta tehoa siinä on vahvasti. KTS-ruuvikarapumppu
tuottaa 90 barin paineen. Se
mahdollistaa koneiden suuret lastuamisnopeudet ja siten lyhyet työstöajat, ja myös
työkalujen käyttöikä näin pite-

Korkeapainepumppu

Sisääntulo
Viskositeetti:
Paine:
Syöttö:

Viskositeetti:
Paine:
Syöttö:

Suorituskyky. Pumpun taajuusohjauksella sinisellä alueella
ovat kaikki arvot mahdollisia.

KONE

Laitteen rakenne ja toiminta.
Yksikön korkeus on 663 mm, syvyys 635 mm pituus 985 mm.
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SEURAAVA NUMERO 1/2022 ilmestyy 20.1. • Varaa ilmoitustilasi 13.1. mennessä.
Ota yhteyttä Kauko Haavisto puh. 0400 857 800 tai Kari Harju puh. 040 779 5455

Nivelvarret
Skannerit
Optiset

TYÖSTÖKONEET

Projisointi

Laserit

Koordinaatit

MANUKONEET
• sorvit,
jyrsinkoneet,
porakoneet
CNC-KONEET
• koneistuskeskukset,
sorvit
LEVYTYÖKONEET
• mankelit, särmärit, giljotiinit
ALUMIINIKONEET
• profiilijyrsimet, routerit, sahat

MITTAKONEET
Extol
konepajan
lattialle
Extol
robottisoluun
Horizonlineaarimoottorikone
CNC-koneen
työkalujen
automaattinen kompensointi
Kreon 3D -nivelvarsikoneet
Artec Leo 3D -skannerit

KUITULASERIT
Mittaa millä mittaat, Verisurf on apunasi.

Zenex Computing Oy | PL 110 | 00211 HELSINKI | 010 322 5190 | www.zenex.. | info@zenex..

- 1300x900 koko 1 kw alkaen 54.000,- eri koot paletinvaihtajalla
- yhdistelmäkoneet
- 5-akseinen putkilaseri
LUKUISIA REFERENSSEJÄ SUOMESSA

Puh. 09 879 2266, info@rensi.fi, www.rensi.fi
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MMS-ohjelmisto tarjoaa yksinkertaisen, yhden näkymän käyttöliittymän sekä useita
helppokäyttöisyystoimintoja, joiden avulla saadaan esimerkiksi esiteltyä uusia työkappaleita tuotantoon alle 60 sekunnissa.

Flexible Pallet Tower (FPT).

Uusi Fastems FPT-automaatioratkaisu
FPT on palettiautomaatiojärjestelmä, millä voidaan
Fastemsin mukaan lisätä
olennaisesti työstökoneiden
käyttöastetta. Asetusajat lyhenevät ja miehittämätön
valmistus mahdollistuu, ja
samalla plug and play -tyyppisesti asennettava automaatiojärjestelmä lyhentää
läpimenoaikoja ja mahdollistaa laajan kappalevariaation
pienillä yksikkökustannuksilla
tuotantoerän koosta riippu-

Fastems on esitellyt uuden Flexible Pallet Tower (FPT)
-palettiautomaatioratkaisun. FPT täydentää Fastemsin palettiautomaatioratkaisujen tarjontaa, sopii myös pienempiin tiloihin ja se voidaan valmistajansa mukaan integroida
minkä tahansa merkkisiin CNC-jyrsinkoneisiin riippumatta
siitä, onko koneessa automaattista paletinvaihtajaa vai ei.

matta.
Myös pieniin tiloihin

Uusi 300–630 mm:n paletein
varustettava FPT voidaan integroida mihin tahansa joko
automaattisella paletinvaihtajalla tai ilman sitä toimivaan
CNC-jyrsinkoneeseen ja mukana on jo valmiina laaja valikoima työstökoneliitäntöjä.
Samalla järjestelmän vaatima lattiapinta-ala on kompakti, FPT-500 300-500 mm:n

paleteilla se sopii yhdeksän
neliömetrin ja FPT-1000 500630 mm:n paleteilla 16 neliömetriin.
FPT:hen sopivat eri korkuiset ja -kokoiset paletit,
järjestelmään mahtuu max.

24 palettia kahteen tai neljään tasoon.
Mukana uusi
Manufacturing Management Software 8

Järjestelmän ensimmäinen

versio FPT-500 on tarkoitettu
300-500 mm:n palettikokoluokille. Ensimmäinen FPT500 toimitetaan asiakkaalle
helmikuussa 2022. Kookkaampi 500-630 mm:n paleteille tarkoitettu FPT-1000
tulee markkinoille loppukeväällä 2022.
FPT:n ohjaustoimintoihin
käytetään uutta Fastems
Manufacturing Management
Software (MMS) 8-versiota.
MMS tarjoaa helppokäyttöi-

sen ja nopean reaaliaikaisen
käytön yhdessä näkymässä.
”Uuden palettiratkaisun
avulla voimme palvella myös
asiakkaita, jotka etsivät edullista automaatiota pienempiin
jyrsinkoneisiin. Pienen kokonsa ja säädettävän palettivaraston ansiosta FPT sopii
kaikenlaisille valmistajille”,
toteaa Fastemsin toimitusjohtaja Mikko Nyman.

Kunnollista ja kipakkaa
Niin, vuosi kääntyy loppuaan kohti.

Toisaalta uusi vuosi odottaa.
Näin joulukuulla on joskus tapana luoda hieman katsausta taaksepäin. Miltä
vuosi on näyttänyt. No, pandemia jatkuu, välillä näytti jo kohtuullisen hyvältä,
mutta loppuvuonna heilahdettiin asioiden tilassa hieman toiseen suuntaan.
Tilanne on silti toisenlainen kuin näihin samoihin aikoihin vuosi sitten, nyt
asiaan pystytään vastaamaan paremmin.
Kun vielä vain saadaan vastaukset, eli ne

rokotteet, tarpeellisessa määrin perille
vastaanottajille. Onhan se… sellaista.
Muuten tunnelmat ovat valoisat. Teollisuudessa vauhti on tänä vuonna ollut
varsin lennokasta, ja myös niitä kaivattuja investointeja on tehty. Näin vuodenvaihteen näkökulmasta samansuuntaiselta näyttäisi ensi vuonnakin.
Vaan kylläpä haasteitakin tietenkin
riittää. Suhdannepuolella ennakoidaan
tasaantumista tunnelmiin ja tutut vaikeudet mm. komponenttipulan osalta ovat

edelleen akuutit. Niin ikään työvoiman
riittävyys puhuttaa. Töitäkin tilanteen
kohentamiseksi kyllä tehdään. Hyviä
uusia kampanjoita varsinkin oppilaitosten suuntaan on esimerkiksi aloitettu eri
puolilla teollisuuden kiinnostavuuden lisäämiseksi.
Kokonaisuutena lienee tilanne, että
varsin hyvillä mielin saamme tässä lähteä
pian ottamaan joulua ja sen jälkeen uutta
vuotta vastaan, kaikkine mahdollisuuksineen ja haasteineen.

Ja nautitaan samalla vaikka nyt tuosta
säästä, kunnon pakkastahan se on tässä
varhain tarjonnut. Kunnollista, kipakkaa
talvista tunnelmaa.
Konepajojen ammattilehti Konekuriiri
ilmestyy ensi vuonna jälleen kymmenenä ajankohtaisena numerona. Pysytään
liikkeessä! Toivotamme oikein rauhaisaa
joulunaikaa ja menestystä uuteen vuoteen.
Nähdään!
K A R I H A R J U & K A U KO H A AV I S T O

LUE KONEKURIIRI NETISSÄ
| www.konekuriiri.fi |

KONE

KURIIRI.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Kari Harju
p. 040 779 5455
kari.harju@konekuriiri.fi

ILMOITUKSET

Kauko Haavisto
p. 0400 857 800,
kauko.haavisto@konekuriiri.fi

10 numeroa vuodessa | 31. vuosikerta
JULKAISIJA

K&H-mediat Oy
Karpanperäntie 5-20, 39430 Röyhiö
p. 0400 857 800
toimitus@konekuriiri.fi
Aikakausmedia ry:n jäsen

Myös bannerit, liitteistykset, kohdennetut
mainosjakelut, ym. Kysy tarjousta!

OSOITEMUUTOKSET, TILAUSASIAT p. 0400 857 800, 040 779 5455, www.konekuriiri.fi, toimitus@konekuriiri.fi

JAKELU

Osoitteellinen n. 17 500 kpl.
Kohdennetusti
uutiskirje- ja digikanavat.

SIVUNVALMISTUS

Japlan Oy, Maarit Korpela
p. 040 715 4446

PAINOPAIKKA

Botnia Print, Kokkola

Osoitelähde: K&H-mediat Oy osoiterekisteri.
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RAKENNETAAN KILPAILUETU
30kW 6G
TÄYSIN YLIVOIMAINEN
SUORITUSKYKY!

EAGLE TASOKUITULASERIT

vossi.fi/30kw

Maailman nopeimmat tasokuitulaserit jopa 30 kW
laserteholla, 6 G kiihtyvyydellä sekä vain 9 sekunnin
pöydänvaihtoajalla. Saatavissa aina pöytäkokoon 3x16 m asti.

FERMAT AVARRUS- JA JYRSINKONEET
vossi.fi/fermat

Tshekkiläisvalmistajalta modernit ratkaisut
keskiraskaisiin ja raskaisiin koneistuksiin.

KIITÄMME ASIAKKAITAMME KULUNEESTA VUODESTA SEKÄ TOIVOTAMME ILOISTA JOULUA JA MENESTYSTÄ 2022!
MYYNTI
010 8200 500
HUOLTO
010 8200 530
VARAOSAT 010 8200 540

vossi.fi

SAKSASSA valmistett
ttu
ua

laatua JÄRKIHINNALLA
JYRSINTÄ

TEHOKKAAT KARAT
ISOT MAKASIINIT
32/60 työkalua

14 000 rpm / 22 kW / 117 Nm
18 000 rpm / 35 kW / 130 Nm
GibbsCAMin avulla työlle on helppo vaihtaa
täysin erityyppinen kone, esimerkiksi
jyrsin->sorvi->monitoimikone.
Tämä tarjoaa ohjelmointiin
joustavuutta.

TUKEVA
VALURAUTARAKENNE

Tuotannon
CAM-ohjelmisto

SORVAUS

MONITOIMI

Powerfully Simple, Simply Powerful

ISOT KUULARUUVIT
PATENTOITU JOHDESUOJAKONSEPTI

Tuettu molemmista päistä

Yksiosainen suoja, vain yksi
pyyhkijä puolellaan.

GibbsCAM on yhden käyttöliittymän CAM-ohjelmisto,
jolla selviydyt kaikista erilaisista CNC-ohjelmoinneista –
yksinkertaisesta 2D-jyrsinnästä moniakseliseen työstöön.
Huippuohjelmiston ja laajan kokemuksemme avulla
CAM- ja CNC-ohjelmoinnista autamme asiakkaitamme
laajentamaan osaamistaan ja potentiaaliaan.
”Together, we drive the future of manufacturing.”

Hyvä ergonomia: alle 200 mm
etuseinästä pöytään

www.evomax.fi

www.cenic.fi

Nordic distributor: Fructus Data AB
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BOREO OYJ:
Boreo konserniin kuuluvat yritykset: Yleiselektroniikka, YE International, Noretron Komponentit, Milcon, Machinery, Muottikolmio, PM
Nordic, Tornokone, Sany
Nordic, HM Nordic, ESKP, Floby Nya Bilverkstad. Liikevaihto 2020:
97,5 milj., henkilöstö: n.
350 Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa

Machineryn työstökoneliiketoiminta siirtyy
uusiin tiloihin Pirkkalan Linnakallioon
Machineryn työstökoneliiketoiminta muuttaa syyskuussa 2022
Pirkkalan Linnakallioon. Machinerylle suunnitellut tilat tukevat
myyntiä ja huoltoa entistä paremmin ja mahdollistavat toimintojen kehittämisen.

MEIJOU OY:
Tamperelainen rakennusliike, erikoistunut
toimitilarakentamiseen.
Perustettu 2015, Liikevaihto 2020: 25,1 milj. €,
henkilöstö: 20

Boreon uudet toimitilat tulevat sijoittumaan
Pirkkalan Linnakallion alueelle. Kuva: Meijou Oy

Machineryn emoyhtiö Boreo
Oyj keskittää kaikki Pirkanmaan toiminnot saman katon
alle. Boreo on yhtiö, joka luo
arvoa ostamalla ja kehittämällä yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Konsernin liiketoiminnot
on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka
ovat Elektroniikka, Tekninen
kauppa sekä Raskas kalusto.
Kasvava ja
kehittyvä alue

Uudet toimitilat rakennetaan
Pirkkalan Linnakallioon. Alue
kasvaa ja kehittyy jatkuvasti,
jonka vuoksi se on Boreon

mukaan erinomainen sijainti Tampereen Campukselle.
Linnakallion alue sijaitsee Pyhäjärventien varressa, mikä
takaa hyvät kulkuyhteydet
kaikkialta.
Uusissa tiloissa Pirkkalassa toimintansa aloittaa teknistä kauppaa harjoittavan
Machineryn työstökoneliiketoiminta, elektromekaniikan ja johdinsarjojen suunnitteluun ja kokoonpanoon
erikoistunut Milcon Oy sekä
elektroniikan- ja elektromekaniikan kokonaisratkaisuja
tarjoavan Yleiselektroniikan
Tampereen myyntitoiminnot.

Arkkitehtihahmotelma uudesta rakennettavasta toimitilasta.
Kuva: Raiski Arkkitehdit Oy

Yritysten nykyiset toimitilat
sijaitsevat eripuolilla Pirkanmaata ja Tamperetta (Yleiselektroniikka Hermia, Machinery Etu-Hankkionkatu, Milcon
Hatanpää ja Milcon Ikaalinen).
Uudet tilat mahdollistavat yhtiöiden tuotannon kehittämisen ja lisärekrytoinnit sekä
antaa avaimet tiiviimpään
yhteistyöhön yritysten välillä.

Valmista vuoden
2022 lopulla

Uudet tilat suunnittelee ja
rakentaa Meijou Oy.
”Päädyimme valitsemaan
Meijoun kumppaniksemme,
koska heillä on hyvät näytöt
toimitilarakentamisesta. Lisäksi Meijoun joustava toimintatapa ja kyky nopeaan
aloitukseen vakuuttivat mei-

dät kumppanivalinnassa.”
Meijou Oy on tamperelainen rakennusliike, jonka päätoimenkuva on nykyaikainen
ja laadukas toimitilarakentaminen. Kohteissa hyödynnetään nykyaikaista talotekniikkaa kuten maalämpöä ja
-viilennystä, aurinkoenergiaa
ja älykkäitä rakennusautomaatiojärjestelmiä.

Meijoun rakentamia kohteita ovat mm. Padel Tampereen keskukset, DHL:n
logistiikkakeskus Pirkkalassa
sekä SIM Finlandin uudet toimitilat Ylöjärvellä. Yhtiö operoi lisäksi mm. Kauppakeskus
Veskaa sekä useita muita liikerakennuksia Pirkanmaalla.
Tällä hetkellä työnalla on 6
uudiskohdetta Pirkkalassa,
Tampereella ja Nokialla.
Boreon uusien tilojen on
määrä valmistua kesän 2022
lopulla.

Saatavana myös
aktiivihiilisuodatuksella

Puhtautta ja energiatehokkuutta
konepajaasi
· Suodatinjärjestelmät emulsio- ja öljysumulle.
· Puhdistaa tehokkaasti yli 99,97% yli 0,3 mikronin partikkelit
· Puhdistettu lämmin ilma voidaan hyödyntää uudelleen
ja näin säästää lämmityksessä.
· Kokemuksia jopa 30% vuosittaisista säästöistä
Lisätietoja
Jukka Yläpoikelus
050 568 5068

MTC Flextek Oy Ab
mtcflextek.fi
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Kuituleikkausta
ilman kompromisseja.

Best choice.

ByStar Fiber 15 kW – kaikki mitä tarvitset.

Nyt myös levykoot 8000 x 2500 mm asti!

Bystronic Scandinavia
Jari Enontekiö
Tel. 040 1722 985
jari.enontekio@bystronic.com
Laser ı Automaatio ı Särmäys
www.bystronic.fi

INVESTOIMALLA
KILPAILUKYKY KUNTOON
NOPEAMMIN PAREMPIA OSIA ENERGIATEHOKKAASTI

INDEX ja TRAUB edut
I
I
I
I
I
I
I

Parempi suorituskyky
Nopeat kappaleajat
Lyhyet asetusajat
Avoin ja vapaa työtila
Paljon työkalupaikkoja
Tilaasäästävä rakenne
Tarkka ja kätevä
työkalujärjestelmä
I Hyvä energiatehokkuus
Aina askeleen edellä

Hyvää Joulua &
Menestystä vuodelle 2022!

INDEX-TRAUB AB
Hernepellontie 27
00710 Helsinki
Puh. 010 843 2000
www.index-traub.fi
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DMG Gildemeister CTX gamma 3000 TC
on vahvistaa Veiston koneistuskapasiteettia. Kuvassa ohjaukseen tutustumassa koneistajat Otto Nikkinen ja Markus Lyömiö.

K ARI H ARJU
TEKSTI & KUVAT

Sahateollisuuden
linjavalmistaja Veisto Oy kehittää
voimakkaasti tuotantoaan
Mäntyharjulla. Yrityksen kapasiteettia ja tuotantotehokkuutta vahvistavan investointikokonaisuuden osana
yrityksen
sorvauskalusto
vahvistui hiljattain uudella sorvauskeskuksella. Se
saa pian rinnalleen toisen
samanlaisen.

Veisto Oy investoi Mäntyharjulla

Sahalinjavalmistaja vahvistaa koneistuskapasiteettiaan
Veisto Oy on alansa erikoisosaaja, puunjalostusteollisuuden sahateknologiaan
keskittynyt konepaja. Vuonna 1964 perustettu kasvuyritys suunnittelee ja valmistaa
sahatavaran tuotantolinjoja
paitsi Suomeen, kansainvälisille markkinoille.
”Keskimäärin noin 70 prosenttia tuotannostamme
menee vientiin. Markkinat
painottuvat pohjoisen pallonpuoliskon havumetsävyöhykkeelle Pohjoismaihin,
Pohjois-Amerikkaan sekä Venäjälle, ja myös muualle. Yksi
esimerkki ovat vaikkapa Etelä-Amerikan tai Yhdysvaltain
eteläosien puunjalostusteollisuus”, kertoo toimitusjohtaja
Markku Rautio.
Noin 50 miljoonan liikevaihtoa pyörittävä ja nyt noin
280 henkilöä työllistävä per-

heyritys valmistaa sahalinjat
HewSaw-tuotemerkillä. Linjojen tuotannossa räätälöinti on
avainasia.
”Linjat suunnitellaan tietyn
vakiomalliston pohjalta, mutta jokainen niistä on samalla
hyvin yksilöllinen. Tuotantotarpeet ja -ympäristöt vaihtelevat tietenkin hyvin tapauskohtaisesti”, toteaa tuotantopäällikkö Jari Hirvonen.
Teknologiakärki

Nopea teknologinen kehitys
on viime vuosina muokannut
isosti sahalinjojen ominaisuuksia.
Uudet sahaustekniikat tehostavat linjojen toimintaa,
tietotekniikka ja esimerkiksi
konenäkö vievät alan teknologiaa eteenpäin.
”Tehokas automaattiohjaus on nykypäivää linjojen toi-

minnassa, ja mittatarkkuudet
ja laatu huippuluokkaa”, kertoo Rautio.
Veisto Oy on vuosien varrella ollut mukana hyvin monenlaisissa sahalinjaprojekteissa niin Suomessa kuin
maailmallakin. Viime aikojen
yksi kookkaimmista projekti
on toteutettu Suomeen ja
tarkemmin Raumalle, mihin
Veisto toimittaa Metsä Fibrelle parhaillaan mittavaa sahalinjaprojektia. Samalla se
kuvaa hyvin alan teknologian
nykykehitystä.
Linja edustaa monella tapaa uusintaa kehitysastetta
sahauslinjojen toteutuksessa. Linjan yksi tunnuspiirre on
sen tuotantonopeus varsinkin
ohuemmalla tukkipuulla, mutta myös järeämmän tavaralla, sillä linjalla hyödynnetään
Veiston omaa ns. DX-nelite-

rätekniikkaa. Kuten nimikin
kertoo, siinä käytössä on
neljä leikkaavaa terää tavanomaisen kahden sijasta. Uuden HewSaw-sahalinjan tuotantonopeus on enimmillään
jopa 250 metriä minuutissa.
Toinen linjan tunnuspiirre
on sen koko. Pituudeltaan
linja on 140-metrinen ja sillä
voidaan sahata tukkipituuksia
kahdesta ja puolesta metriä
yli kuuteen metriin saakka.
”Talven aikaan käyttöönotettava linja on kapasiteetiltaan ja tekniikaltaan linja on
tämän hetken teknologiakärki, asiakkaalle kilpailuetu pitkälle tulevaisuuteen ja myös
meille uusi teknologialoikka sahavalmistajana. Metsä
Fibre on pitkäaikainen asiakkaamme, muutama vuosi
sitten teimme heille mittavan
sahalinjaprojektin myös Vilp-

pulaan”, Rautio kertoo.
Uutta
sorvauskapasiteettia

Sahalinjojen voimakas kysyntä muokkaa parhaillaan
eteenpäin Veiston tiloja ja
tuotannon puitteita Mäntyharjulla. Yrityksen tontille Mäntyharjulla on viime
aikoina kohonnut mm. uusi
toimistorakennus ja tilalaajennus on toteutettu myös
tuotannon puolelle.
Tuoreimmat kone- ja laite
investoinnit liittyvät tuotantoa edellytyksiä helpottavaan ja samalla tuotantotilaa
säästävään tornityyppiseen
varastoautomaatioon ja koneistuksen laitekannan kehittämiseen.
Yrityksen koneistuskeskuskanta on syksyllä vahvistunut kahdella Burkhardt+We-

ber-työstökeskuksella, ja nyt
uusin koneinvestointi sijoittuu
konepajan sorvaamon puolelle. Yritys investoi DMG Gildemeister TX gamma 3000 TC
-sorvauskeskukseen, ja marraskuun lopulla Mäntyharjulla
asennuksessa ollut keskus saa
myöhemmin rinnalleen vielä
toisen samanlaisen. Identtinen kolmetonninen toimitetaan alkuvuodesta.
”On toimittava, kun aika
on. Lisäämme kysynnän myötä sorvauksen kapasiteettiamme kahdella uudella koneella,
ja toimittaja on DMG Mori,
minkä pienempi Gildemeister
CTX sorvauskeskus on ollut jo
pari vuotta tuotannossamme.
Siemens-ohjaus oli vahva valintaa ohjaava tekijä. Se mahdollistaa pitkälle samojen ohjelmien käytön uusilla ja tuolla
aiemmalla sorvillamme, ja on
muutenkin laajalti käytetty
ohjaus koneissamme”, kertoo Markku Rautio.
Monipuolinen paketti

Aiempaa DMG Gildemeister -kalustoa. Tuomas Niinimäki ohjaa parisen
vuotta sitten hankittua pienempää CTX 1250 beta-konetta.

Kone mahdollistaa monipuolisen valmistuksen yhdellä kiinnityksellä.
Kappalepituus on koneelle enimmillään 3000 mm.

Veistolla varsinkin toimitettujen linjojen after sales-toimintoihin ja lähemmin varaosien tarkkuusvalmistukseen jatkossa sijoittuva CTX
gamma 3000 TC on vahva
paketti koneistustöihin.
Koneistukseen uusi keskus tuo tehokkuutta, kone
työstää kappaletta kuudelta
sivulta, työkappaleen maksimihalkaisija koneelle on 700
mm ja -pituus tyyppinimen
mainitsema 3000 mm. Tankokapasiteetti on 127 mm.
4000 Nm:n pääkara ja 220
Nm:n sorvaus ja jyrsintäkara

10 • 2021 joulukuu

9

Veisto on perinteikäs sahateollisuuden linjatoimittaja,
kuvassa niiden kokoonpanoa. Linjoja yritys toimittaa
maailmalle laajalti, viennin osuus tuotannosta on 70
prosenttia.

Kookkaita ja monipuolisia kokonaisuuksia. Lisääntyvä
automaatio ja tietotekniikka ohjaavat tämän päivän sahausteknologian kehitystä, kertovat Veiston toimitusjohtaja Markku Rautio (oikealla) ja tuotantopäällikkö
Jari Hirvonen.

SUOMEN
TERÄTUONTI

pitkällä 420 mm:n Y-akselilla
tuovat suorituskykyä, Magnescale-mittajärjestelmät,
tehokas jäähdytysjärjestelmä ja mm. Z-akselin lineaarikäyttö ovat osaltaan takeita
tarkkuudelle.
”Kone on meille ennen
kaikkea kapasiteetin laajennus. Kun lisäksi uuden tekniikan myötä monet aiemmin
usealla koneella tehdyt työvaiheet voidaan tehdä tällä
yhdellä koneella, saadaan
tuottavuutta ja tarkkuuttakin mukavasti varmistettua
ja kehitettyä eteenpäin. Tämä kone saadaan nyt jo pian
tuotantoon, toiselle koneelle on perusta valmiina tämän
koneen vieressä odottamassa, Rautio sanoo.
Kapasiteettia ja vahvaa konekantaa jatkossa tarvitaan,
sillä puutuotteiden ja sitä
kautta sahalinjojen kysynnän
maailmalla ennakoidaan jatkuvan vahvana.
”Puu on monipuolinen
ja ekologinen materiaali, ja
siitä tehtyjen tuotteiden kysyntä on vahvassa nousussa.
Näen kasvua ja alan vahvaa
kehitystä tulevaisuudessa.
Uusia sahalinjoja tarvitaan, ja
niiden kysynnän myönteiseen
kehitykseen vastaamiseen varaudumme uusia ratkaisuja ja
tuotantoa kehittämällä”, sanoo Markku Rautio.

YLIVOIMAINEN YHDISTELMÄ

RASKAAN KONEELLISEN
HITSAUKSEN OPTIMOINTIIN
MONITOIMIHITSAUSKONE

Retco Pikku
Musta ALL-IN

MEKANISOINTILAITE

Rail Titan

RUTIILITÄYTELANKA

Hyundai
SC420MC 1,2 mm

Todistetusti toimiva kokonaisuus, kysy lisää!

www.retco.f i
Ojantie 36, 28130 Pori
Puh. 02 634 1900
retco@retco.fi

Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.

ZCC-CT:ltä kaksi uutuusjyrsintä

FMA04

FMWX

• 45° tasojyrsin 8-särmäisellä teräpalalla
halkaisija-alueelle Ø50-160mm

• Suurensyötön viimeistelyjyrsin teräksille,
kirkkaille ja valuille

• Positiivinen leikkuugeometria mahdollistaa ohut seinämäisten
ja värinäherkkien kappaleiden valmistuksen

• Kierrossyöttö jopa 3,5-5,0mm ja
leikkuunopeus 300-400mm/min

• Teräpaloista löytyy sopivat laadut ja murtajat kaikille
yleisimmille materiaaleille raskaasta rouhinnasta viimeistelyyn

• Tarkkuushiottujen teräpalojen ansiosta
jyrsintä ei tarvitse säätää

SUOMEN
TERÄTUONTI
Loukinaistentie 3, 21420 Lieto
P. (02) 251 3780, myynti@stt.as

suomenteratuonti.fi
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Suomalaisasiakkaalle matkaava lävistys-leikkauslinjaratkaisu oli tarkastelussa
Pivaticin kone-esittelypäivässä marraskuussa.

KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

Levykonevalmistaja Pivatic järjesti marraskuulla
kone-esittelykokonaisuuden
tiloissaan Hyvinkäällä.
Kookas kelamateriaaleilta tapahtuvan valmistuksen
tuotantolinja oli mukana tapahtumassa, samoin uuden
tuotetarjonnan taivutusautomaattia
esiteltiin.

Helppoa ohjattavuutta.
Linjakokonaisuutta esittelivät kone-esittelypäivässä Jukka Heimonen
(oikealla) ja Toni Salow.

Kone-esittelypäivä Pivaticilla

Ratkaisuja joustavaan ohutlevytuotantoon
Pivaticin keskeistä tuotantoa
ovat automaattiset ohutlevyvalmistusratkaisut. Erityisesti
kelamateriaalien lävistys- ja
leikkauslinjat (PCC CTW, eli
Punching Center for Coils
+ Cut-to-Width) ovat talon
pääsegmentti. Pivatic valmistaa linjoja asiakkaille räätälöityinä ratkaisuina, ja PCC
CTW-linjoilla tuotetaan teollisuudessa esimerkiksi julkisivukasetteja, sähkökaappeja,
metallikalusteita ja ilmastointi- ja jäähdytyslaitekoteloita.
”Automaattilinjat
on
suunniteltu tuotteiden valmistukseen kelamateriaalilta
valmiiksi taivutukseen, rullamuovaukseen tai kokoonpanoon. Ominaisuuksia linjoille

voidaan soveltaa laajasti vakioperustasta asiakassovellusten mukaan”, myyntipäällikkö Jukka Heimonen kertoo.
”Kasvavaa
kiinnostusta”

Pivatic on valmistanut kelamateriaaleilta tapahtuvan
valmistukseen linjoja kauan
ja myös arkkimateriaalien
käsittelyn ratkaisut kuuluvat
yrityksen tarjontaan.
Jukka Heimosen mukaan
viime aikojen kehitys materiaalien hinnoissa on lisännyt
teollisuuden kiinnostusta kelaratkaisuja kohtaan ohutlevyvalmistuksessa.
”Kiinnostus kelamateriaaleilta tapahtuvaa käsittelyä

kohtaan kasvaa, sillä nykyisillä raaka-ainehinnoilla kelamateriaalien käsittelyssä aikaansaadut säästöt korostuvat.
Kelamateriaali on halvempaa
kuin arkkimateriaali ja keloilta
tapahtuvassa valmistuksessa
materiaali päästään käyttämään kokonaisvaltaisesti
hyväksi. Pituus- ja leveyssunnan leikkureilla voidaan leikata tarkkaan oikean kokoiset
tuotteet. Jäterankoja ei synny
eikä dynaamisen kelanestauksen myötä hukkaa myöskään
pituus- ja leveyssuunnassa”,
Heimonen sanoo.
Pivaticin kelalinjoilla voidaan käsitellä materiaaleja
vahvuuksiltaan kuuteen millimetriin saakka, kelalevey-

det ovat 120-1830 mm. Kone-esittelypäivän aikana Pivaticin tiloissa oli esittelyssä
kookas leikkaus- lävistyslinja.
”Tämän linjan yhtenä erikoisuutena on mm. se, että
materiaalin syöttö tapahtuu
tässä kahdelta kelalta. Linjan
toimitetaan esittelystä suomalaisasiakkaalle”, kertoo
Heimonen.
Taivutusautomaatti
esittelyssä

Leikkauksen/lävistyksen
linjaratkaisut ovat Pivaticin
ydintuotantoa, mutta yritys
valmistaa tänä päivänä myös
muun tyyppisiä tuotantokoneita.
Yksi sellainen on viime
EuroBlechissä lanseerattu
PivaBend Multitool Panel
Bender eli MPB-taivutusautomaatti.

Kone on suunniteltu paneelien ja profiilien valmistamiseen ja kone on markkinoilla niin yksittäisenä kuin
linjaan liitettävänä versiona.
Koneen paikoitus- ja taivutussyklit ovat automaattiset,
multitool-taivutus servotoiminen. Työkalupaikkoja erikoistyökaluille koneessa on
jo valmiina viisi.
”Kokoluokkia koneelle on
useita, stand alone -kone on
suunniteltu korkean volyymin
tuotantoon, automaattilinjakonsepteja on kolme ja työleveys XXL-mallissa kahdeksaan metriin saakka. Koneella voidaan taivuttaa tuotteita
kolmen millimetrin materiaalivahvuuksiin. Markkinoilla
tämä meillä uusi konetyyppi
on herättänyt mukavasti kiinnostusta”, Heimonen kertoo.
Stand-alone MPB-taivutu-

sautomaatti oli linjaratkaisun
ohella esittelypäivässä tarkastelussa.
Lisäkasvua ja
toimintojen tehostusta

Pivatic Oy on osa suomalaista Ursviken Group Oy-konsernia ja sen sisaryhtiö on
ruotsalainen kookkaista särmäyspuristimistaan tunnettu Ursviken Technology AB.
Yritys toimii vahvasti kansainvälisillä markkinoilla, kuten
Pohjois-Amerikassa, ja hakee
nyt aktiivisesti lisäkasvua.
Kehitystä vahvistamaan
pitkän kokemuksen mm.
ohutlevyalueen sopimusvalmistuksesta omaava Jan Tapanainen nimitettiin hiljattain
Pivatic Oy:n toimitusjohtajaksi. Ursviken Technology AB
:n toimitusjohtajana nykyään
toimii Nicklas Jakobsson.

Hyvää joulua ja
onnea vuoteen 2022
maketek.fi
maketek@maketek.fi
Puh. 0400 232 310
/Markku Tavasti

Pivaticin MPB-taivutusautomaatti on suunniteltu paneelien ja profiilien valmistamiseen.
Sovellustuotteita ovat esimerkiksi pitkä ja paksut rakennusprofiilit, kaapelikourut ja
ovenkarmit.
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ÄÄRIMMÄISEN JOUSTAVAA TUOTANTOA

Palvelumme kattaa joustavasti
metalliteollisuuden tarpeet yhdestä
varaosasta koko tehtaan koneistukseen.

Uusimman sukupolven yhdistelmätekniikkaa

Dirinlerin servomekaaninen puristin
Vapaasti ohjelmoitava
iskunkierto muovaukseen
Useat asiakkaamme ovat
todentaneet turkkilaisen
Dirinlerin puristimien luotettavuuden ja laadun.
Nyt saatavilla myös energiatehokkaalla Siemensin servoteknologialla
kilpailukykyiseen hintaan
nopealla toimituksella.
Pyydä tarjous!

Erittäin nopea ja
pienet käyttökustannukset
AMADA AJ kuitulaser
+ TWIN-servotekniikan lävistys

Monipuolisuutta lisäävät ominaisuudet
Punching & Forming (P&F) järjestelmä,
AMADA Rapid Forming Tool yhteensopivuus
ja sisäänrakennettu kierteytysyksikkö

Dimecon puristinsyöttölaitteet ja -linjat
Servokäytön tarkkuudella
ja nopeudella

Työkaluista johtuvien
virheiden eliminointi
ID tooling järjestelmä
+ optiona työkalunvaihtoautomaatti

Autoteollisuuden sertifioima oikaisulaatu ja
servopuristimien vaatima syöttönopeus ovat
ranskalaisen Dimecon puristinsyöttölinjojen
ylivoimatekijöitä. Saatavissa myös LinaCut
kuitulaserleikkaus- ja LinaPunch lävistyskeskukset sekä Kombi-yhdistelmät
kelamateriaaleille. Kysy lisätietoja!

Growing Together with Our Customers

AMA-PROM FINLAND OY
Meriniitynkatu 19 - 24100 SALO
Puh +358 (0) 2 777 840
Fax +358 (0) 2 777 8410

Puh. 010 839 1200
www.fredko.com

info@amada.fi
www.amada.fi

Jäännöspalat talteen
Jäännöspalojen hyödyntäminen
ei ole pelkkää viherpesua, sillä
voidaan tehostaa tuotantoa. Kun
automaattiseen jäännöspalojen
keräykseen liitetään tarkka materiaalin määrän seuranta, syntyy
säästöä ja kilpailuetua.
Henkilöresurssien niukkuuden
kuristaessa yrityksen toimitusvalmiutta täytyy pohtia missä
henkilötyöpanos tuottaa eniten.
Erityisen tuottavaksi ei voi laskea
levymateriaalia tuotantokoneelle
järjestelevää ihmistä. Liki poikkeuksetta kone hoitaa levymateriaalin syötön ja poiston ihmistä
tehokkaammin ja turvallisemmin.
Jäännöspalojen fiksun käytön
suurin este lienee se, ettei kukaan

AMADA

muista tai tiedä millaisia jäännöspaloja on saatavilla. Niiden hyödyntäminen voi tuoda reilua kilpailuetua.
Remmert kehitti tähän dilemmaan fiksun vastauksen: Laserflex-syöttölaitteisto on nyt varustettu automaattisella jäännöspalojen keräystoiminnolla. Siitä saadaan kaikki irti yhtiön Warehouse
Management System (WMS) -ohjelmiston tuoreimmassa versiossa.
”Useimmissa materiaalivirtojen
hallintajärjestelmissä on varsin
rajalliset mahdollisuudet seurata
eri tuotantovaiheissa olevan materiaalin määrää”, kertaa Stephen
Remmert.
”Me lisäsimme Laseflexiin au-

tomaattisen materiaalin jäännöspalojen palautustoiminnon, joka
ohjaa saman materiaalin jäännöspalat tiettyyn syöttölaitteiston
tornivaraston varastopaikkaan.
WMS-ohjelmistoon tallentuu
koko ajan tarkka tieto kaikesta
tuotannon eri vaiheissa olevan
materiaalin määrästä, myös jäännöspaloista.”
Remmertin ohjelmistot ja Laserflex-syöttölaitteistot ovat yhteensopivia kaikkien tuotantokoneiden sekä toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. Molemmilla
voidaan modernisoida myös olemassa olevia tuotantosoluja. Suomen edustaja: Prodmac.

Joka laserleikkuriin sopiva Remmert Laserflex-syöttölaite
osaa nyt kerätä jäännöspalat hyödynnettäväksi

Kaikkien levylaserien syöttölaitteeksi sopiva
Remmert Laserflex osaa kerätä jäännöspalat
myöhemmin hyödynnettäväksi.
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Amada Regius 3015 AJ
on uusi kärki
Laser-Aitan leikkauskalustoon.

KARI HAR J U
TEKSTI & KUVAT

Levykonevalmistaja Amada
toi viime vuoden lopulla markkinoille Regius AJ-laserleikkauskoneen. Pohjoismaissa
ja Baltiassa ensimmäisenä
valmistajan uuteen malliin
investoi Laser-Aitta Oy, uusi yritys maan ohutlevyn käsittelijöiden yrityskentässä.
Nopeus oli konevalinnassa
iso tekijä.

Laser-Aitta laittaa vauhtia leikkaustöihin

”Nopeampi kone kuin tuplasti tehokkaampi”
Laser-Aitta on uusi yritys,
mutta pohjaa on, mistä ponnistaa.
Yritys jatkaa Ardorin eli aiemman Sihyn ohutlevypajan
tuotantoa omana yrityksenään.
”Teimme ratkaisun käytännön syistä. Esikäsiteltyjä
putkistoja mm. laivoihin toimittava Ardor perusti tämän
ohutlevypajan pari vuotta sitten omaa tuotantoaan palvelemaan. Laser-Aitta suuntaa
tekemisiämme laajemmille
markkinoille ja tuo joustavuutta toimintoihimme. Pienempi yksikkö on notkeampi
toimija”, sanoo toimitusjohtaja Jani Tamminen.
Monesta yhteydestä alalla
tuttu mies luotsasi Ardorin
ohutlevypajan käyntiin pari
vuotta sitten, nyt hän luotsaa
uuden Laser-Aitan toimintaa
liikkeelle yrityksen osaomistajana.
”Palvelemme ohutlevy- ja
metallituotteiden valmistuksessa koko Suomen alueella

tuotesuunnittelusta prototyyppeihin ja aina suurerävalmistukseen saakka. Kokonaisvaltaisuus ja kumppanuus
asiakkaiden suuntaan korostuvat”, Tamminen sanoo.
Uusi yritys, uusi laser

Ardorin ohutlevypaja toimi
Naantalissa ja sen aiemmissa tiloissa ja kalustolla aloitti
myös uusi Laser-Aitta toimintansa. Tuo kalusto, parin
vuoden ikäinen laserleikkauskone sekä varsin moninainen
taivutuksen ja hitsauksen
konekanta siirtyy kuitenkin
pian uusiin tiloihin, sillä yritys muuttaa Naantalista Turun Urusvuoreen.
”Saamme lisää tilaa toimintaamme. Lisäksi sijainti
toimii, yhteyden ovat hyvät
joka suuntaan. Tampereen
moottoritie kulkee tuosta
vierestä”, Tamminen sanoo.
Turun tiloissa toiminta
käynnistyy pikkuhiljaa ja ensimmäinen kone tiloihin on
jo saapunutkin. Jatkossa juu-

Automatiikka avustaa tuotantoa. Ohjaus koneessa on
Amadan uusi AMNC 3i Plus.

ri se muodostaakin yrityksen
konekannan uuden kärjen.
Laser-Aitta investoi hiljattain Amadan laserleikkauskonemalliston tuoreeseen
kärkikoneeseen eli Regius
AJ-malliin, sen asennustyöt
olivat marraskuun lopulla
viimeistelyssä Urusvuoren tiloissa. Kone on samalla näillä
main ensimmäinen Regius.
”Jonkin aikaa saamme olla
ainut Regius-käyttäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ruotsiin
on nyt talven mittaan kuitenkin tulossa yksi tämän mallin
kone”, Tamminen sanoo.
Amada esitteli Regiuksen
alkuvuodesta, ja mainitsee
sen olevan samalla yrityksen
tuotepaletin nopein kuitulaser. Lineaarimoottorit ovat
koneen kaikissa akseleissa.
Niillä koneella päästään 340
m/min tasoihin liikenopeudessa.
Lisäksi koneessa on mukana koko joukko töitä tehostavia automaattiteknologioita.
Sellaisia ovat Laser Inte-

gration -järjestelmä ja Variable Beam -tekniikka. Laser
Integration-järjestelmä eli LiS
on kokonaisuus, mihin kuuluu
nippu toimintoja liittyen mm.
säteen keskitykseen, laatuun
sekä leikkauksen kameraseurantaan. LiS hoitaa automaattisesti koneen alkutarkistukset koneen käynnistyksen yhteydessä, jolloin operaattori
vapautuu näistä. Järjestelmä
myös pyrkii palautumaan
automaattisesti törmäyksistä ja häiriöistä ja jatkamaan
leikkausta ilman operaattorin
tarvetta. Variable Beam -tekniikka puolestaan on kehitetty mukauttamaan lasersäde nopeasti erityyppisille ja
vahvuuksiltaan erilaisille materiaaleille sopivaksi.
Nopea ja tehokas

Laser-Aitan
hankkima
1500x3000 mm:n levyjä käsittelevä Regius AJ on teholtaan 6 kW:n kone, eli
koneessa on laserlähteenä
kaksi Amadan 3kW:n diodi-

Laser-Aitta on tuore yritys, mutta alan osaamista sen
taustalta löytyy pitkältä ajalta. Toimitusjohtaja Jani Tamminen luotsaa toimintaa uusissa puitteissa.

moduulia. Markkinoilla Regius-kone on lisäksi 9 kW:n
tehoversiona.
Jani Tammisen mukaan
kone muodostui nopeasti
Laser-Aitan valinnaksi.
”Itselläni on hyviä kokemuksia useista erilaisista
Amada-lasereista, joten konemerkki oli varhain selkeä.
Ja kun koneen hankimme,
koimme järkeväksi investoida valmistajan nykymalliston
kärkitarjontaan. Tämä kone
edustaa sitä ja se tuli meidän
kannaltamme sopivasti markkinoille”, toteaa Tamminen.
”Koneen nopeus oli vahva
vaikutin. Teimme testejä nykyisille ja jatkossa mahdollisille tuotteillemme, ja niissä
juuri leikkausnopeuteen liittyvät asiat korostuivat. Tämä
kone oli itse asiassa eräässä
keskeisessä tuotteessamme
jopa neljänneksen nopeampi kuin laserteholtaan puolet
tehokkaampi Amada-kone.
Vaikuttava meriitti.”
”Toki arvostamme myös

koneen monipuolista automatiikkaa. Kone on ratkaisu
leikkaustöihin pitkälle tulevaisuuteen ja hyvä kumppani toiselle aiemmalle laserleikkauskoneellemme. Se jatkaa
tuotannossamme toki niin
ikään”, sanoo Tamminen.
Kasvu tähtäimessä

Kun konekanta on kunnossa,
osaamista löytyy ja yrityksen
nimikin jää kertakuulemalta
mieleen, yrityksen starttiainekset lienevät koko lailla
hallussa. Järjestelytöitä silti
riittää juuri nyt.
”Toiminnan käynnistämiseen liittyvien tehtävien viimeistely ja yrityksen lähiaikojen portaittain tapahtuva
muutto uusiin tiloihin ovat
nyt varsin työllistäviä projekteja, mutta tuotannollisia töitä teemme tietenkin samalla
järjestelytöiden ohella. Kasvuun tähtäämme, tavoitteet
on mietitty kyllä jo pitkälle
eteenpäin”, Jani Tamminen
kertoo.

Pian käytössä. Amadan asentajat Kimmo Mattila ja Mikael Moisio valmistelivat konetta tuotantoon Urusvuoressa marraskuun lopulla. Koneen kylkeen sijoitettu kookas screeni mahdollistaa sujuvat näkymät työalueelle.
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SEURAAVAN SUKUPOLVEN
INTEGREX

Ai TEKOÄLYOMINAISUUDET
Solid Mazatrol
SmoothAi Spindle
Ai Thermal Shield

PARANNETUT TYÖSTÖMAHDOLLISUUDET
AUTOMAATIOYSTÄVÄLLINEN

Uusi suurempi, kohtisuora alarevolveri
laajentaa DONE-IN-ONE mahdollisuuksia

Suora koneen etulinja helpottaa
automaatiojärjestelmien integrointia

OPTIMOITU TEHOKKUUS
Digital Twin -teknologia
mahdollistaa koneen
tehokkaan ja turvallisen
etäkäytön ja -ohjelmoinnin

KORKEAMPI TUOTTAVUUS
Suuremmat työkappaleet ja
pienempi tilan tarve

Integrex i-H -SARJA
Uudessa INTEGREX i-H -sarjassa yhdistyvät innovatiivinen koneen suunnittelu ja
ainutlaatuinen työstöteho. Monitoimisorvi on yhdistettävissä lukuisiin
automaatioratkaisuihin, joiden avulla tuotannosta saadaan irti optimaalinen
tuottavuus ja kannattavuus.

Lisätietoa: www.mazakeu.com

Wihuri Oy Tekninen Kauppa
www.machinetools.wihuri.fi
Puh. 020 510 10
@wihurimazak
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KA R I H A RJ U
TEKSTI & KUVAT

AM-tapahtuma seitsemännen kerran

Formnext 2021, Stuttgart
AM-tapahtuma Formnext 2021 järjestettiin marraskuussa tutuissa puitteissa Saksan
Frankfurtissa. Viime vuonna tapahtumassa pidettiin välivuosi, nyt kokonaisuus kyettiin
jälleen järjestämään. Kyseessä oli seitsemäs Formnext.

Formnextiä pidetään keskeisenä alan tapahtumana,
ja kookas tapaaminen Frankfurtissa onnistuttiin pitämään, vaikka eipä Saksan koronatilanne nyt kovin valoisa
ole. Näyttelyssä esittäytyvät
perinteisesti alan keskeiset
toimijat, ja vaikka keskeisiä
poisjääntejäkin oli, silti 600
näytteilleasettajaa (632 vuonna 2019) esittäytyi tapahtumassa. Vakiintuneiden alan
kansainvälisten nimien lisäksi
mukana oli jälleen runsaasti
mm. startup-toimijoita.
Tarjontaa koko ketjuun

Frankfurtissa 16.-19.11.2021
järjestetty näyttely esitteli
alan tarjontaa prosessiket-

juun materiaaleista suunnitteluun, tuotantoon ja jälkikäsittelyyn.
Uutuuksia oli mukana runsaasti, muun teollinen valmistuksen tapaan tehokkuus ja
tuottavuustekijät ohjaavat
teknistä kehitystä. Mm. erilaiset solutyyppiset automaatioratkaisut olivat kokonaisuudessa varsin näkyvä
sisältöalue.
Neljän messupäivän aikana erikoisajan tapahtumassa
vieraili noin 18 000 kävijää,
(noin 27 000 vuonna 2019)
ja messuhalleja Frankfurtin
messukeskuksessa oli käytössä kolme.
Vaikka kävijöitä oli edelliskertaa vähemmän, järjestävän tahon lausunnot ilmai-

sivat myönteistä tunnelmaa
tapahtuman jälleen.
”Näytteilleasettajien kuin
kävijöiden määrä ylitti odotuksemme. Tapaamiset paikan päällä kasvokkain ovat
tärkeitä innovatiiviselle toimialalle. Oli selvää, että teollisuus oli odottanut Formnextiä jälleen kovasti”, kommentoi Sascha F. Wenzler, Formnextin johtaja, Mesago Messe
Frankfurt GmbH.
Näyttely ja
oheistapahtumat

Formnextin antia oli jälleen
näyttelyn lisäksi tietoisku- ja
seminaarityyppinen tarjonta.
Näin tälläkin kerralla, tietoa oli tarjolla aivan alkeista
eli AM-perusteista monen-

DMG Morin ohjelmaan kuuluvat myös AM-alueen ratkaisut. Formnext-osastolla oli
mukana mm. Lasertec 65 3D hybrid kookkaiden komponenttien DED-tulostukseen
sekä jyrsintään samassa yksikössä. Kone mahdollista kooltaan 500x400 mm:n ja painoltaan 500 kg:n kappaleiden käsittelyn.

laisiin eri alueiden erikoisteemoihin.
Uutena tapahtumana toteutettiin Formnextiä edeltävänä päivänä ensimmäinen
standardoinmnin teemoihin
keskittyvä ASTM Standards
Forum -tapahtuma.
Varsinkin niille, jotka eivät päässeet osallistumaan
tämän vuoden Formnextiin
matkustusrajoitusten tai muutoin edelleen jatkuvan haastavana jatkuvan pandemiatilanteen vuoksi, Formnext järjesti tapahtumaa täydentävän
Digital Days-kokonaisuuden
30.11. ja 1.12.2021. Ensi vuoden Formnext on merkitty kalentereihin ajankohtaan 15.18.11.2022. Tapahtumapaikkana jatkaa Frankfurt.

Prima Industrien AM-divisioonan Prima Additiven uutta mallistoa. Jauhepetikone Print Genius 150 on saatavana kahdella 300 W:n laserilla tai nyt myös 300 W
+ 200 W- vihreä laser-yhdistelmällä. Viimeksi mainittu
mahdollistaa optimin laserin aallonpituuden valinnan
materiaalin mukaan.

Samassa kokonaisuudessa: messujen varmasti kookkain yksittäinen tuotantoyksikkö
oli tarkastelussa Cms:n osastolla. Yritys esitteli työalueeltaan avaran hybridiratkaisun
3D-tulostukseen ja jyrsintään. Valmistaja tähdentää varsinkin ajan ja materiaalisäästöjä
tuotannossa kokonaisuuden myötä.
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Markforgedin uutta tuotekehitystä Formnext 2021-lanseerauksessa: FX20 on valmistajan kookkain kone ja
samalla lippulaivauutuus isojen komposiittikappaleiden
tulostukseen. Kone mahdollistaa 525x400x400 mm kokoisten osien tulostamisen ja lisäetuna on myös mm.
aiemmasta mallistosta huomattavasti kasvanut tulostusnopeus.

Kone täysautomaattiseen jälkikäsittelyyn:
Rösler Groupiin kuuluvan AM Solutionsin S2
on automaattikone jauhepetikoneilla 3D-tulostettujen kappaleiden jauheenpoistoon,
puhdistukseen ja mm.
raepuhallukseen. Myös
työkappaleen poisto ja
lataus ovat nopeassa
koneessa automaattitoimintoja.

Konevalmistaja Trumpfin malliston AM-alueen koneet
ovat TruPrint-sarjassa (LMF eli Laser Metal Fusion),
mihin kuuluu koneita eri kokoluokkiin. Keskikokoinen
(300x400 mm tulostusalue) TruPrint 3000 on saatavilla
uutena lanseerauksena nyt kahdella 500 W:n laserilla
varustettuna. Tuotantonopeus on samalla valmistajan
mukaan lähes tuplaantunut aiemmasta.

DED eli Directed Energy Deposition soveltuu isojen
kappaleiden tulostamiseen ja mm. korjaustöihin. Robotisoituja DED-tulostussoluja (irected Energy Deposition) messuilla oli esillä runsaasti, kuvassa Ceadin AM
Flexbot-ratkaisu isojen kappaleiden DED-tulostukseen.
Cead on hollantilainen valmistaja, joka keskittyy tuotannossaan no. tulostussolujen valmistukseen.

VTT oli messuilla markkinoimassa asiantuntemustaan eri
materiaalien 3D-tulostukseen liittyvissä toiminnoissa ja
tutkimuksessa. Miehet vasemmalta Tuomas Pinomaa,
Mio Silvennoinen ja Otto Ville Kaukoniemi, pöydällä
tulostetut kappale-esimerkit metallista sekä yhdeltä erikoisalueelta eli selluloosamateriaalin hyödyntämisestä
3D-tulostuksen tarpeisiin.

ExOne InnoventPro on sidosaineruiskutuskone (Binder
Jetting) entry-tasolle metallin, keramiikan ja komposiittien 3D-tulostukseen ja samalla valmistajan markkinoilla
menestyneen Innovent+ -mallin seuraaja. Uusi kasvatuskokoja, lisää tulostusnopeutta. ExOne on vuodesta
1995 toiminut alan valmistaja.

Big Rep on saksalainen teolliseen käyttöön tarkoitettujen 3D-muovitulostimien valmistaja. Big Rep Pro 3D-tulostimen uusin versio oli messu-esittelyssä Frankfurtissa.
Kone tarjoaa mahdollisuuden kokoluokaltaan metristen
kappaleiden tulostukseen. Myös mm. materiaalivalikoima on laajentunut aiemmasta.

Mielenkiintoinen uutuus tutkimuslaitosten käyttöön:
Innstekin MX-Lab on entry-tyyppinen DED-tulostin,
mikä on suunniteltu mahdollistamaan nopeat materiaalivaihdot ja sopii siten hyvin vaikkapa materiaalintutkimuksen ja prototuotannon tarpeisiin. Vasemmalla
Han-Zu Haber Insstekilta ja Mauri Kautto Evomaxilta.

Nopeaa 3D-muovitulostuksen teknologiaa USA:sta: Nexa3d hyödyntää koneissaan LSPc- (Lubricant Sublayer Photo-curing) teknologiaa perinteisen SLA:n
sijaan, ja etuna on suuri tuotantonopeus
perinteisiin koneisiin verraten. Messuilla
oli esillä mm. valmistajan kookas joustavan tuotannon malli QLS 350. Koneen
vierellä Marko Vossi.

Näyttävä paketti. Metal XL:n MX3D kuului messujen runsaasti yleisöä kiinnostaneisiin
kohteisiin. Kone on yhdistää ns. WAAM-teknologiaa (Wire Arc Additive Manufacturing)
ja robottiteknologiaa nopean teollisen tason 3D-tulostuksen tarpeisiin kookkaassa
kokoluokassa.

Alan pioneereihin kuuluvan
EOS:in osaston painopiste
oli tällä kertaa vahvasti tuote-esimerkkien puolella, ja
toki asiantuntemuksen. Kuvassa yksi 3D-tulostuksen
mahdollisuuksia havainnollistava AMCM:n muototutkielma, materiaali EOS-alumiini
AISi 10 Mg, tulostusnopeus
valmistajan M290-mallilla 1132 mm3/s.

KONE

KURIIRI.fi

16

Marraskuiset ainetta lisäävän valmistuksen Formnext-messut sijoittuivat Frankfurtin keskustan messukeskuksessa neljään kookkaaseen halliin, ja kiinnostunutta väkeä tapahtumassa kävi neljäksi päivän aikana
hyvin. Alan keskeisessä maailmantapahtumassa esittäytyi noin 600 näytteilleasettajaa.

GF:n Cut AM 500 messuesittelyssä. Isolla työalueella
varustettu nopea kone erottaa EDM-teknologian avulla
jauhepetimenetelmällä tulostetut kappaleet sujuvasti
kasvatusalustasta. Maksimimitat kappaleelle/ryhmälle
on 510x510x490 mm ja -paino 500 kg.

Ainetta lisäävän valmistuksen tapahtumien tuttua näkymää ovat eri menetelmillä toteutetut esimerkkikappaleet. Ne kertovat havainnollista kieltään alan mahdollisuuksista. Kuvassa näkymää Formnextistä Oerlikonin
osastolta, esimerkkikappaleet ilmailun ja avaruusteknologian alueelta.

Renishaw on hiljattain uudistanut Rem AM 500-mallistoaaan ja esitteli sitä Frankfurtissa. Uudistuneeseen
sarjaan kuuluvat yksilaserinen RemAM 500S Flex sekä
kuvan nelilaserinen Rem AM 500 QFlex. Jauheenhallintaa on yksinkertaistettu nopeampia materiaalinvaihtoja
ajatellen mm. tutkimuslaitosten tarpeisiin.

Notkeasti muovista. Arburg on saksalainen muovin
ruiskuvalukoneiden valmistaja, joka toimii monipoulisesti myös AM-alueella. Messuilla olivat esillä mm. valmistajan raemateriaalien sulatukseen perustuvat oman
APF (Arburg Plastic Freeforming) teknologian koneet,
kuvassa yksi, Freeformer 300-3X.

Suomalaisiakin näytteilleasettajia Formnextissä oli jälleen mukana. 3D Formtech on Jyväskylässä toimiva ja
nyt ensi kerran Formnextissa näytteilleasettajana esittäytynyt tuttu AM-palveluntarjoaja niin muovin kuin metallinkin tulostuksessa. Ala on kansainvälinen, Euroopan
markkinat kiinnostavat, kertoi Toni Järvitalo.
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Sahauslinjasto muuntuu tehokkaasti eri kokoisten
kappaleiden sahaukseen siihen ennakkoon syötettävien parametrien avulla ja optimoimalla sahanterävalinnat materiaalin mukaan. Sahausprosessissa sahataan
useita tankoja kerrallaan.

Sahat valmistettiin mittakuvien pohjalta ja nykyaikaisia
yhteydenpitovälineitä hyödyntäen tuotantolinjaan sopiviksi ja asennettiin suoraan paikalleen niiden saapuessa.
Tuotantolinjassa on kaksi samanlaista Cosen SH-8030
NC ohjattua sahaa, jotka toimivat yhtä aikaa.
KUVAT: TERO KAIVONEN

Sahalinjan modernisointi tiukassa aikaikkunassa

Ovako Imatra nosti sahauksen tehokkuutta
Ovako muokkaa valmistustoimintojaan Imatralla. Teräksenvalmistajan lopputuoteyksikön sahalinjan teknologia uusittiin hiljattain
räätälöitynä ratkaisuna tiukassa aikataulussa poikkeusajan haasteiden keskellä. Projekti nosti sahauksen tehokkuutta ja tuo kapasiteettia sekä tarkkuutta yksikön sahaustoimintoihin.
KAR I HA R J U
TEKSTI

Suomessa Ovakon teräksiä
valmistetaan Imatran tehtaalla. Erikoistuotteita ja räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi
laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuuteen toimittava
yritys on tuotteineen läsnä
Suomen ja Ruotsin markkinoilla ja myös laajemmin Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Tuotannon päämateriaalina on kierrätysromu.
”Kun raaka-aineet tulevat
kierrätyksen kautta on myös
tuotanto ekologista. Tuotteiden hiilijalanjälki on huomattavasti alan keskiarvoa
pienempi”, tiivistää lopputuoteyksikön tuotantopäällikkö Heikki Mansikka Ovakon
Imatran tehtaalta.
Monipuolisen ja värikkään
historian omaava Imatran terästehdas on nykyisin erikoisterästen toimittajan Sanyo
Special Steelin tytäryhtiö ja
sitä kautta osa Nippon Steel
Corporationia, joka on yksi
maailman suurimmista teräsyhtiöistä.
Lisäkapasiteettia
käsittelyyn

Teräksentuotanto Imatralla
tapahtuu eri vaiheissa. Pro-

sessissa teräsosaston sekä
hieno- ja karkeavalssaamon
jälkeen tuote siirtyy lopputuoteyksiköön, missä terästangot jatkojalostetaan haluttuun muotoon.
Laitteita osastolta löytyy
lämpökäsittelyyn, oikaisuun,
sahaukseen, sorvaukseen
sekä tarkastuksiin. Lisäksi
osastolla tehdään niputukset, josta tuotteet lähtevät
asiakkaille.
Sahaukset lopputuoteyksikössä tapahtuvat kookkaalla,
kokonaispituudeltaan useamman kymmenen metrin sahalinjalla. Hiljattain yrityksessä
linjan sahat uusittiin sutjakasti
sujuneessa vaihtoprosessissa.
”Aiemmat sahat olivat palvelleet linjalla pitkään. Uusi
sahausteknologia on tarkempaa ja tehokkaampaa,
se mahdollistaa mm. uusien
terämateriaalien käytön”,
hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala kertoo.
Yritys etsi vaihtoehtoja ja
tarttui ratkaisuun taholta,
joka oli talossa luotettavana
tunnettu. Sen myötä Ovakon
Imatran terästehtaan sahauslinjalla toimii nyt viime kesänä
asennettuna kookkaat Cosen
SH-8030L -tyypin suurtuotan-

Sujuva ja avoin yhteistyö Maanterän kanssa auttoi saamaan sahat paikalleen tiukasta aikataulusta huolimatta, kertovat sahauslinjaston operaattori Arttu Venäläinen, hankinnoista vastaava projekti-insinööri Jari Vesala sekä lopputuoteyksikön
tuotantopäällikkö Heikki Mansikka.
tovannesahat 300x865 mm:n
maksimikapasiteetilla ja 11,2
kW:n tehoin. Sahan toimitti
valmistajan suomalaisedustaja Maanterä.
”Meidät tunnetaan teollisuudessa varsinkin työkalu-, terä- ja hiomatuotteiden
toimittajana. Monipuoliset
tuotannon koneet ja oheislaitteet kuuluvat kuitenkin
myös nykyagendaan”, kertoo
toimitusjohtaja Ilkka Eriksson
Maanterältä
”Meille Maanterä on pitkäaikainen terätoimittaja. Tässä kohdin he pystyivät tarjoamaan myös sahojen osalta
meille täsmäratkaisun, mikä
vastasi pakettina tarpeisiimme. Cosenin asenne ratkaisi
myös, tehtaalta käytiin mm.
meillä neuvotteluvaiheessa

henkilökohtaisesti vierailulla
esittelemässä valmistajaa ja
sen tuotantoa”, kertoo Vesala.
”Mekaniikan lisäksi yksi olennainen asia meille on
paketin ohjelmistopuoli. Ratkaisu tarjoaa mm. kehittyneet
prosessin seurantamahdollisuudet.”
Loppu hyvin, kaikki hyvin
Kuten tiedetään, viime aikojen pandemia on siirtänyt
konetoimituksissa yhteydenpitoa verkkoon. Tässäkin projektissa monet asiat
tehtiin etänä, koesahauksista lähtien.
Sahojen toimituksen osalta
keskeinen seikka oli aikataulutus, toimituksen ja asennuksen tuli soveltua tehtaan
kesän neliviikkoiseen huolto-

katkokseen.
”Jos
logistiikkakokonaisuus olisi myöhästynyt,
asennus olisi siirtynyt ainakin
puolta vuotta myöhemmäksi
uuteen katkokseen saakka.
Muuten asennuksia ei olisi
kyennyt kovassa tuotantovauhdissa mitenkään hoitamaan”, Vesala kertoo.
Toimituksen kulun seuranta maailman merillä ja satamissa oli aikataulun myötä
osin hermostuttavaa puuhaa.
”Huolinta-asioissa riittää
näinä aikoina haasteita. Luovia ratkaisuja vaadittiin, mutta
aikataulu saatiin pitämään, se
tietenkin on keskeisin asia”,
kertoo Maanterällä prosessia hoitanut tekninen myyntipäällikkö Tero Kaivonen.
Saha saapui perille aikatau-

lussa Ovakon tuotantotauon
aikana ja asennukset tehtiin
taiwanilaistehtaalle pidettyjen etäyhteyksien tukemana.
Tuotannossa sahat ovat olleet nyt muutaman kuukauden ajan.
”Tuotanto alkoi uudistetulla linjalla ajatellusti, toki
pieniä viilauksia on kokonaisuuteen myöhemmin tehty ja
tehdään edelleenkin. Myönteistä on, että uuden teknologian myötä tuotannon keskeinen pullonkaula poistui. Se on
tärkeää, linjan suorituskyvyn
parantuminen tehostaa koko laitoksen toimintaa. Tuottavuuden kehittäminen yksikössä jatkuu”, sanoo Heikki
Mansikka.
OVAKO IMATRA OY AB - teräsvalmistaja, tuotteina pyörö-, neliö- ja lattaterästangot
ja asiakkaina laakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus.
Materiaalina on kierrätysromu. Noin 550 työntekijää,
omistaja Sanyo Special Steel.
Oy Maanterä Ab - Metalliteollisuudessa käytettäviä
työkaluja, teriä, hiomatuotteita ja myös erilaisia tuotantokoneita maahantuova
ja myyvä yritys. Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna
1941 ja kuuluu tänä päivänä
ruotsalaiseen Indutrade Ab
-konserniin.
Cosen –Taiwanilainen sahavalmistaja, jonka tuotanto-ohjelmaan kuuluvat vanne- ja
pyörösahat manuaalisista
automatisoituihin linjastoihin.
Cosen Europen pääpaikka ja
konevarasto sijaitsevat Hollannissa, Suomen edustaja
Oy Maanterä Ab.
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Uusia konemalleja Milanossa

Mazak-teknologiaa EMO-esittelyssä
Lanseerauksista VCN-700
on Mazakin pystykaraisen
VCN-sarjan uutuus ja samalla
sarjansa suurin malli. Koneessa on 1500x700 mm:n pöytä,
ja vakiona on suorituskykyinen uutuuskara 15 000 1/min
kierroksin ja 22 kW:n tehoin.
Muita ominaisuuksia Mazakin
Euroopan tehtaalla Worcesterissa valmistetussa koneessa ovat mm. FEM-optimoitu
C-runkorakenne, esijännitetyt kuularuuvit, lineaarirullajohteet ja suoraan kuularuuveihin kytketyt servomoottorit, jotka mahdollistavat
42 m/min pikaliikenopeuden
kaikilla akseleilla. Lisäksi 30
työkalun servomakasiini ja
työkalunvaihtoja nopeuttava
tuplavarsi-ATC kuuluu pakettiin. Ohjaus on MAZATROL
SmoothG.
EMO:ssa esillä ollut VCN700 oli varustettu optiona integroidulla max. 18 000 1/min
kierrokset antavalla moottorikaralla, mikä mahdollistaa
vaikuttavat tehon ja väännön,
30 kW / 120 Nm. Karapaketti
sisältää myös kuularuuvijäähdytyksen X-, Y- ja Z-akseleilla.
Koneita Worcesterista

Mazakin toinen EMO-lanseeraus, VCE-600, on niin ikään
Euroopan tehtaan tuotantoa.
Kyseessä on lähtötason
työstökeskus varustettuna
kookkaalla Y-akselilla. Kompaktiin tilaan sopivassa koneessa on luokkaansa nähden kookas pöytä, 1300 mm x
600 mm, X/ Y/ Z-liikkeet ovat
1050/600/600 mm.
Koneessa on 12 000 1/
min / 18,5 kW / 119,4 Nm
kara kahdella nopeusalueella, minkä myötä kone sopii
monenlaisten materiaalien
käsittelyyn.
VCE-600 on toteutettu
Mazakin korkeiden valmistusstandardien mukaisesti,
pakettiin kuuluvat mm. esijännitetyt kuularuuvit, suoraan
kytketyt servomoottorit ja lineaarirullajohteet akseleilla.
Syötöt ovat 36 m/min kaikilla
akseleilla.
Koneen vakiovarustukseen
kuuluu 24 työkalun makasiini,
myös 30- ja 48- työkalun makasiinit ovat optiona.
Ohjaus VCE-600:ssa on
Mazakin uusin CNC, MAZATROL SmoothEz, CNC, joka
INTEGREX i-H
-monitoimisorvisarjaan
esiteltiin Milanossa mallit
i-250H ST ja i-450H ST.

VCE-600
on uusi
lähtötason
työstökeskus
varustettuna
kookkaalla
Y-akselilla.

VCN-700 täydentää
Mazakin pystykaraisten
koneistuskeskusten
VCN-sarjaa.

KA RI H A R J U
TEKSTI

Milanon EMO oli kooltaan kompakti, mutta uutuuksia tapahtumassa esiteltiin runsaasti. Yamazaki
Mazak esitteli Milanossa kaksitoista työstökonetta, monet automaatiojärjestelmien kanssa. Koneuutuuksiin kuului kaksi maailman ensi-iltamallia,
pystykarainen koneistuskeskus VCN-700 sekä
entry-level -malli VCE-600. Lisäksi QTE-sarjan
sorvauskeskus QTE-300 MSY SG debytoi Euroopan markkinoilla.

on kehitetty erityisesti lähtötason koneille ja joka tarjoaa
käyttäjän avuksi mm. hyvin
intuitiivisen ohjelmoinnin.
Tämä uusi SmoothEz -ohjaus
oli mukana messuosastolla
useammassakin yhteydessä.
Useiden Mazakin uusimman sukupolven koneiden tapaan VCE-600 on suunniteltu
helposti automatisoitavaksi
joko heti tai jälkiasennuksena.
Kompakti ja edullinen
sorvauskeskus
pieneen tilaan

QTE-sarjan uusi täydennys
QTE-300MSY SG -sorvauskeskus nähtiin Milanossa
nyt Euroopan messudebyytissä. QTE-300MSY SG on
uusi helppokäyttöinen ja
edullinen sorvauskeskus,
695 mm:n sorvaushalkaisijalla, jyrsintäominaisuudella,

Y-akselilla ja vastakaralla.
Pienempäänkin konepajaan mitoiltaan hyvin sopivassa koneessa on 4000 1/min ja
18,5 kW sorvauskara sisäänrakennetulla moottorilla, tankokapasiteetti on 80 mm.
Pääkara on 10-tuumainen,
vastakara 6-tuumainen, Y-akselin liike on 100 mm. Pääkarassa on vakiona C-akseli,
vastakarassa se on lisävaruste.
Servokäyttöinen revolveri
voidaan varustaa vakiotyökalujen lisäksi pyörivin työkaluin. Jyrsintäkaran teho on 5,5
kW ja enimmäisnopeus 4500
1/min tai 6000 1/min. Lisävarusteena on automaattinen
työkalumittaus, työkalun rikkovalvonta sekä erilaisia ympäristöystävällisiä ja kustannuksia säästäviä ominaisuuksia, kuten yö- ja taustavalon

QTE-300MSY SG -sorvauskeskus nähtiin Milanossa
nyt Euroopan messudebyytissä

automaattinen sammuttaminen, jos käyttäjä ei ole paikalla. On myös mahdollisuus
automaattiseen lastukuljettimen pysäytykseen, kun kone
ei ole toiminnassa. QTE-sarjan sorvauskeskukset on varustettu uudella MAZATROL
SmoothEz-ohjauksella, itse
asiassa se on ensimmäisenä
uudella ohjauksella varustettu Mazak-malli.
Uudet INTEGREX i-H
-monitoimisorvit

EMO-tarjontaan kuului myös
kaksi kiintoisaa lisäystä Mazakin uuteen INTEGREX i-H
-monitoimisorvisarjaan. Sorvauksen ja B-akselijyrsinnän
yhdistävään ja INTEGREX i
-sarjan tilalle tulevaan sarjaan
esiteltiin Milanossa mallit INTEGREX i-250H ST ja i-450H
ST.

Näistä i-250H ST:ssä on
kahdeksan tuuman istukka,
5000 1/min/ 22 kW pääkara
ja 5000 1/min vastakara, suuremmassa i-450H ST:ssä puolestaan 3300 1/min / 37 kW
pääkara ja 4000 1/min vastakara. Molemmissa malleissa
on 300 mm:n Y-akseli ja täysin
syöttävä 240 ° B-akseli, missä
on kompakti 12 000 rpm, 24
kW:n jyrsinkara.
Kaikki I-H-sarjan koneet
ovat rakenteeltaan suunniteltu valmiiksi automaatioon,
mm. työkalumakasiini on sijoitettu koneen taakse. Menettely mahdollistaa helpon
pääsyn makasiinialueelle, työkaluja voidaan myös ladata
ja purkaa koneen etuosasta,
mikä helpottaa käyttöä. 38:n
työkalun makasiinin voi korvata 74 ja 112 työkalun makasiinilla.

Automaatiojärjestelmävaihtoehtoja on monia, kuten tangonsyöttölaitteet
ja robottijärjestelmät. Uusi
Smooth RCC (Robot Cell
Controller) lisää seurannan
mahdollisuuksia ja Robot Setup Assist mahdollistaa robotin ohjelmoinnin samassa
koordinaattijärjestelmässä
kuin kone.
Integtex i-250H ST:lla esiteltiin Milanossa TA-35/270
plug-and-play -automaatiojärjestelmä.
Uusia
automaatiotuotteita

Mazak-konemalleja
oli
EMO:ssa mukana 12, yli
puolessa messukoneista
oli mukana integroitu automaatioratkaisu. Automaatiotuotteita oli erilaisia, mm.
Palletechin uusi versio, uusia
tuotteita robottipanostukseen sekä 5-akselikoneiden
automatisointiin.
Osasto alleviivasi myös
vihreitä arvoja, uudet digiteknologiat, kuten Energy Dashboard auttaa selvittämään ja
optimoimaan valmistuksen
energiankulutusta ja CO2-vaikutusta.
Mazak esitteli myös virtuaalikoneistuksen mahdollisuuksia uuden sukupolven
MAZATROL SmoothAi -ohjausjärjestelmän ja Digital
Twin -teknologian avulla. Tekoäly voi auttaa valmistavaa
yritystä datan käsittelyssä ja
analysoinnissa ja sitä kautta
heidän kaikessa tuotannon
suunnittelun keskeisessä päätöksenteossa.

MAZATROL SmoothEz
-CNC on kehitetty
erityisesti lähtötason
koneille ja tarjoaa
käyttäjän avuksi mm.
hyvin intuitiivisen
ohjelmoinnin.
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Sasky uudistaa koulutuskalustoaan Mäntän yksikössä

Uutta teknologiaa opetuskäyttöön ja yritysyhteistyöhön
kuten neljännen akselin ja
karanläpijäähdytyksen. Tämä
nykytekniikan kone oli meille
ominaisuuksiltaan, kooltaan
ja kustannuksiltaan sopiva
paketti”, Turpeinen sanoo.

KAR I HA R J U
TEKSTI & KUVAT

Sasky vahvistaa metallin alan koulutusympäristöä Mäntän seudun koulutuskeskuksen yksikössään. Heidenhain-ohjauksella
varustettu pystykarainen Akira-Seikin koneistuskeskus on uusi ajanmukainen lisä
oppilaitoksen kone- ja tuotantotekniikan
opetukseen.

Pätevät koneet ovat koulutuksessa tärkeä asia. Ajanmukainen kalusto pitää
opiskelijoiden motivaation
kunnossa ja on avainasia
myös yritysyhteistyölle, joka
tämän päivän ammatillisessa
koulutuksessa monin tavoin
korostuu.
Näin on tilanne myös Saskyn osalta. Sasky on koulutuskuntayhtymä, ja sen yksi
yksikkö on Mäntän seudun
koulutuskeskus. Yksikkö kouluttaa ammattilaisia monelle
alalle, tekniikan puolella mm.
autoalalle, sähkötekniikkaan
sekä tietenkin metallialalle,
missä koulutusta tarjotaan
niin koneistukseen kuin levytöihinkin nuorisopuolelle ja
aikuiskoulutuksena.
”Nyt opiskelijoita on kaikkiaan noin seitsemänkymmentä. Viime vuosina opiskelijamäärät ovat kasvaneet,
eli viesti alan vahvoista työllistymisnäkymistä lienee ta-

Opetusnäytöt
opetuksen tueksi

voittanut tälle alalle kouluttautumista harkitsevat. Kova
pula on alan osaajista, kovasti
heitä meiltäkin kysellään, kauempaakin”, kertoo kone- ja
tuotantotekniikan opettaja
Jari Turpeinen.
Paikallista
koulutusta

Metallin opiskelijat Mäntän
yksikössä ovat Mäntästä
ja Keuruulta, ja myös mm.
Jämsästä ja Orivedeltä tullaan opiskelemaan Mäntän
yksikköön.
Mäntässä paikallista metallialan opiskelumahdollisuutta
pidetään tärkeänä asiana niin
opiskelijoiden kuin yrityselämänkin kannalta.
”Paikallisesta metallialan
koulutuksesta hyötyvät niin
lähiseudulta kotoisin olevat
opiskelijat, joiden ei tarvitse
lähteä opiskelemaan isompiin
keskuksiin kuin lähistöllä toimivat yrityksetkin.”

Uusi koneistuskeskus on mittava investointi Mäntän metallikoulutukseen, toteavat
Mäntän seudun koulutuskeskuksen rehtori Arto Pylvänäinen (oikealla) sekä kone- ja
tuotantotekniikan opettaja Jari Turpeinen.
”Useita metallialan yrityksiä tässä lähistöllä toimii,
ja heidän kanssaan teemme
koulutusasioissa monenlaista
yhteistyötä. Toki tiivistämiseenkin aina on sijaa, toivomme tänne lisää yritysprojekteja, oikeita töitä. Näin saadaan
koneet tehokkaaseen käyttöön ja opiskelijat tiiviisti kiinni teollisuuden toimintaan”,
Turpeinen sanoo.
Uusi koneistuskeskus

Teknologia kehittyy ja sitä
kautta koulutuksen ajantasaisuus vaatii satsauksia

koulutuksen ympäristöön ja
välineisiin koneinvestoinnit
mukaan lukien.
Ne taas mahdollistuvat
mm. rahoituksen osalta paremmin, kun opiskelijamäärä
kehittyy suotuisasti. Mäntässä konekantaa on uusittu viime vuosina mm. sorvien osalta ja nyt tänä vuonna osastolla voitiin jälleen toteuttaa
konetäydennys, kun uusi
pystykarainen Akira-Seikin
CNC-koneistuskeskus V3XP
asennettiin metallin koulutustiloihin. Kone korvaa koulutuskäytössä aiempaa kalus-

toa.
”Uuden ajanmukaisen koneistuskeskuksen hankinnan
aika oli todellakin käsillä, ja
kilpailutusprosessissa valinta
päätyi tähän ratkaisuun. Koneessa on Heidenhain TNC
620 -ohjaus, mikä määritteli
paljon asioita lähdössä.
”Heidenhain oli vaatimuksemme, se on asiakasprojektiemme kannalta keskeinen
asia. Hinta määritteli puitteet ja myös koneen koko oli
rajallisissa tiloissa olennainen
seikka. Lisäksi saimme lisäksi
mukaan hyviä ominaisuuksia

Mäntän metallikoulutuksen
uusi kärkikone asennettiin
paikoilleen syksyllä.
”Koneen oli tarkoitus saada opetuskäyttöön heti syksyn alkuun, mutta kone myöhästyi muutamalla kuukaudella aikataulusta mm. aikaan liittyvien logistiikkahaasteiden
myötä. Nyt otamme koneen
käyttöön sitten kevätkaudelle”, Turpeinen sanoo.
”Miellyttävä yllätys koneen
hankinnan yhteydessä oli,
että Heidenhainin opetuslaitoksille suunnatun kampanjan
myötä saimme käyttöömme
vähän kuin samassa paketissa kymmenen ohjausalustaa.
Ne ovat opetusluokkaan jo
niin ikään asennettu käyttövalmiiksi”, sanoo Turpeinen.
Konekannan kehitys Saskyn Mäntän yksikön metallikoulutuksessa jatkunee jo
aivan lähitulevaisuudessa.
Hitsaussimulaattori on tilauksessa, suunnitelmissa on
kuitulaserin hankinta.
”Teollisuuden koulutustarpeet ohjaavat kehitystä.
Lähellä on useita tunnettuja
laserleikkausalan toimijoita”,
sanoo Turpeinen.

PARANNA KILPAILUKYKYÄSI!
Koneet kohtuuhintaan Koskelalta – 42 vuotta laadukasta huoltoyhteistyötä.

Digitaaliset
mittalaitteet

Sorvaus- ja työstökeskukset,
opetettavat sorvit, VTL

Investoinnin yhteydessä yksikköön saatiin useita
ohjausalustoja. Ne ovat koulutustilassa käyttövalmiina.

Huoltopalvelut
ja varaosat
kaikkiin
merkkehin

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit

Pyörityspöydät

Levyn- ja profiilinpyöristyskoneet,
putkentaivutuskonet
ja palkkilinjat, ym.

Työstökoneliike M. Koskela Oy
Mäntän kone- ja tuotantotekniikan tiloja koneistuksen
osalta. Opiskelijoita on nyt noin 70.

MACHINE TOOLS COMPANY SINCE 1978

Jänismaantie 28, 67800 KOKKOLA • www.mkoskela.fi

Levyleikkurit ja
särmärit

PYY
T A R J OD Ä
US!

KONEMYYNTI JA HUOLTOPALVELUT Marko Koskela, p. 040 357 1222

Kärkisorvit ja
opetettavat
CNC-sorvit
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Pohjanmaan Teollisuus-tapahtuma järjestettiin Seinäjoella 24.11. Yhden
päivän tapahtumassa ovat mukana näyttely, yritysfoorumi sekä pää- ja
digilavan seminaari- ja tietoiskutarjontaa. Teemana oli tällä kertaa kestävä kehitys.

Alueellista näkökulmaa messuasioihin painottava Pohjanmaan Teollisuus on Pohjanmaan Expo Oy:n tapahtuma
ja yhteistyökumppaneina
toimivat alueen organisaatiot Into Seinäjoki, Teknologiakeskus Merinova, Pohjanmaan Kauppakamari, Etelä-Pojanmaan Kauppakamari,
kehitysyhtiöt Concordia ja
Kosek, Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät.
Monialainen alueellinen
kokonaisuus

Pohjanmaan Teollisuus on
monialainen kokonaisuus,
mukana olevia aloja olivat nyt
mm. automaatio ja robotiikka, digitalisaatio, ICT, IoT, 3D
ja uudet teknologiat, teollisuuden koneet ja laitteet ja
komponentit, sopimusvalmistus, suunnittelu, tuotekehitys ja simulointi, huolto
ja kunnossapito, logistiikka, kuljetus ja varastointi,
toiminnanohjaus, tutkimus,
koulutus ja rekrytointi, digitaalinen viestintä ja markkinointi, projektihallinta sekä
kestävät ratkaisut.
Näyttelyn, kohtaamisten
ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi tapahtumas-

sa kuultiin puheenvuoroja
alan nykyisistä ja tulista ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Päälavalla käsiteltiin mm.
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, vastuullista alihankintaa sekä osaavan työvoiman
saatavuutta. Digilavan ohjelmassa kuultiin puheenvuoroja
toiminnanohjauksen digitalisaatiosta, digitaalisesta ohjauksesta, myyntiprosessin
digitoinnista ja IoT-palveluista
ja myöhemmin ohjelma jatkui
aiheilla tulevaisuuden digitalisoitu teollisuusyritys, modernit integraatioratkaisut, ohjelmistotestaus sekä tietoturva.

Pohjanmaan Teollisuus järjestettiin Seinäjoki Areenassa 24.11. Näyttelyssä oli mukana toistasataa näytteilleasettajaa. Lisäksi tapahtumaan kuului yritysfoorumi sekä seminaari- ja tietoiskutarjontaa.

Ensi kerran
kaksipäiväisenä
Mustasaaressa

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuma järjestettiin nyt
toista kertaa, edelliskerran
tapahtuma oli ohjelmassa
vuonna 2019. Tällä kerralla
tapahtumassa kävi järjestäjien mukaan päivän aikana 882
kävijää, näytteilleasettajia oli
113.
Ensi kerralla tapahtuma
siirtyy Seinäjoelta Vaasan
seudulle ja samalla tapahtuma pitenee kaksipäiväiseksi. Seuraava Pohjanmaan
Teollisuus järjestetään Mustasaaren Botniahallissa 23.–
24.11.2022.

KA R I H A RJ U
TEKSTI & KUVAT

Näyttely ja ajankohtaista
tietotarjontaa

Pohjanmaan
Teollisuus
Seinäjoella

Työvoiman saatavuus puhuttaa, Pohjanmaan Teollisuudessa pohdittiin keinoja asiaan vaikuttamiseen yhtenä
seminaariaiheena. Relicompin Marko Jyllilä (puhumassa), Wärtsilän Johanna Kakkuri ja Alfame Systemsin Janne Tirkkonen olivat mukana, moderaattorina toimi Satu
Takala, Yle Pohjanmaa.

Rensi on työstökoneita, mittauskoneita ja ohjelmistoja
maahantuova ja myyvä yritys. Mm. mittausteemat ja laitteet olivat messustandilla vahvasti esillä. Rensin miehet
osastolla kuvassa Ville Härö ja Väinö Uutela.

Machinery oli mukana messuilla Seinäjoella ja osastoisäntinä toimivat myyntipäälliköt Kari Raivonen (oikealla)
ja Herkko Raivonen. Jo 110-vuotiset perinteet omaavan
Machineryn työstökoneliiketoiminta muuttaa pian Pirkkalaan uuteen toimipisteeseen.

FMS Service on Seinäjoelta toimiva konetoimittaja, joka keskittyy niin levykonekauppaan kuin huoltotoimintoihinkin. Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuma yritys oli
mukana ensimmäistä kertaa. Osastolla Kari Riihimäki
ja Vesa Kivekäs.

Hitsaustalo Retco esitteli tuotepalettiaan messuilla yhtenä kärkenään mm. pistemerkkauksen uutuudet. Retco on porilainen hitsausalan tuotteiden maahantuonti-,
markkinointi ja myyntiyhtiö. Ville Setälä (oikealla) ja Kari
Tuominen olivat messuilla mukana.

Konepajoja Pohjanmaan seudulla toimii runsaasti. Lapualaisen Plate Powerin erikoisalaa on ohutlevykomponenttien tuotanto mm. liikenteen alueen toimijoille. Juulia Kuoppala, Ville Ikola ja Paavo Hyyppä olivat
edustustöissä osastolla.

Yhteistyötä. Juha-Martti Kuoppala, Pasi Mäenpää, Matti-Pekka Dahlgren ja Jouko Vuolle sponsasivat messuilla
Lapuan ja Kauhavan yhteistä vuoteen 2023 jatkuvaa
alueellista yritysyhteistyön ja teknologian Strongy Connected -kehittämishanketta.
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MEILTÄ SAAT SOPIVAN KONEEN.

SÄRMÄÄ
LEIKKAA
OHJELMOI
SAHAA
FredSe Oy

Kokkomäentie 6
77600 Suonenjoki
Finland
+358 40 7765 413
info@fredse.fi
www.fredse.fi

LEIKKAA

Johtava CNC-leikkauskoneiden valmistaja.
Plasma-, kaasu-, vesi-, ja laserleikkauskoneet.

OHJELMOI

Maailman edistynein 2D CAD/CAM nesting ohjelmisto.
Levytyökeskukset, plasma, laser, vesileikkauskoneet.
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Bystronic esitteli Blechexpo-messuilla
uuden teholuokan Bystar Fiber-mallistoon.

Uusi ByTube 150 messuesittelyssä.

Bystronic-tarjontaa esillä Blechexpossa

Levykonevalmistaja Bystronic esitteli uusia innovaatioitaan
Stuttgartin Blechexpo-messuilla marraskuussa.

15 kW:n ByStar Fiber esiteltiin
Mukana messuilla oli niin
laajennuksia mallistoon kuin
valmistajan ajankohtaista ohjelmistotarjontaakin. Osaston yhtenä kärkenä Bystronic esitteli messuilla ByStar
Fibre-mallistoon uuden teholuokan.
Uusi lippulaivamalli

Uusi 15 kW:n teholuokka kasvattaa valmistajan mukaan
ByStar Fiberin leikkausnopeutta typellä leikattaessa jopa
50 % verrattuna 10 kW laserlähteeseen ja leikkaa terästä,

alumiinia ja ruostumatonta
terästä 30 millimetriin saakka. Vastaavasti messingillä
ja kuparilla vahvuudet ovat
aina 20 millimetriin saakka.
15 kW:n lasertehon myötä
koneessa voidaan käyttää
myös sovelluksia, joilla päästään teräksessä ja alumiinissa
50 mm:n leikkausvahvuuksiin
saakka.
Muista uutuuskoneista
valmistajan osastolla oli mukana myös uusi ByTube Star
130-putkilaser, missä on mukana nyt myös avoimien pro-

fiilien ja ellipsien automaattiasetus lisäämässä joustavuutta ja laatua tuotannossa. Myös mm. ByBend Star
120 -taivutuskone esiteltiin
messuilla, kone on kompakti
ratkaisu pienten ja keskikokoisten osien nopeaan taivutukseen eri materiaalipaksuuksilla ja -laaduilla.
Automaatiota ja
älyratkaisuja

Automaation avulla tuotannon tehokkuutta voidaan
usein lisätä merkittävästi.

Mobile Bending Cell on Bystronicin
Xpert-mallistoon pohjautuva uusi soluratkaisu

Automatisoidun tuotannon
teemat olivat myös Blechexpossa vahvasti esillä.
Mobile Bending Cell on
Bystronicin Xpert-malliston
soluratkaisu, joustava solu
mahdollistaa nopeat vaihdot
manuaalisen ja automaattisen
tuotannon välillä, sen avulla
voidaan taivuttaa monimutkaiset piensarjaosat manuaalisesti ja suursarjaosat automaattisesti. Ohjelmointi käy
Robot Manager-ohjelmistolla.
ByTrans Modular puolestaan on Bystronicin uusin

lastaus/purkujärjestelmä,
mikä on valmistajan mukaan
suunniteltu mahdollistamaan
älykäs materiaalinkäsittely ja
optimoimaan osaltaan leikkausjärjestelmän suorituskykyä.
ByTrans Modular voidaan
liittää laserleikkausjärjestelmän ja materiaalivaraston
väliin materiaalivirran ohjaukseen tai järjestelmää voidaan
käyttää myös itsenäisenä ratkaisuna laserleikkausjärjestelmän materiaalinsyöttöön.
Myös verkostoituneeseen
tuotannon älyratkaisut olivat

messuosastolla esillä.
BySoft Suite -ohjelmisto on kehitetty mahdollistamaan nopea tuotanto ja
liiketoiminnan organisointi
liiketoiminnan muuttuvissa
ympäristöissä, Smart Factory Solutions on kokonaisuus
älykkään tuotannon ratkaisuja. Järjestelmäratkaisuilla voidaan yhdistää koneet, automaatio ja ohjelmistot tehokkaan skaalautuvan verkoston
luomiseksi.

UV 650 on YCM:n uusi
5-akselinen koneistuskeskus vaativien
kappaleiden tuotantoon.
Kone kuvassa paletinvaihtajalla varustettuna.

YCM on esitellyt uutena
5-akselinen
pystykaraisen UV
650 -työstökeskuksen. Kone on suunniteltu tehostamaan
tuotantoa ja nopeuttaman läpimenoaikoja monimutkaisten
muotojen ja vaativien
kappaleiden
tarkkuustuotannossa eri käyttöympäristöissä.

Uusi 5-akselikeskus YCM:ltä
Valmistajan mukaan kone on
kehitetty termisesti tarkkaan
tuotantoon.
Rullajohteet ja kiinteät
esijännitetyt suorakäyttöiset
kuularuuvit koneen X/Y/Z-akseleissa mahdollistavat nopean ja tarkan koneistuksen,
lineaarimittasauvat voidaan
asentaa X/Y/Z-akseleille optiona tarkkuussovelluksiin.
Jäykkä ja tärinää vaimentava Meehanite-valurunko, kuusi kelkkaa Y-akselilla, erityisleveä pohja sekä koneen pyl-

väsrakenne tuovat vakautta ja
mahdollistavat suorituskyvyn
koneistettaessa monimutkaisia osia suurilla syötöillä ja nopeuksilla.
Vakaa ja tarkka

X/Y/Z-liikkeet koneessa ovat
620/520/460 mm ja kookas keinupöytä ø 650 mm
(B/C-akselit) mahdollistaa
tehokkaan jigien ja kiinnikkeiden asennuksen ja monimutkaisten 5-akselisten komponenttien nopean ja tarkan

koneistuksen.
Vakiovarusteena koneeseen toimitetaan pyörivät
mittasauvat B- ja C-akseleille koneistustarkkuutta lisäämään.
Keraamiset laakerit minimoivat osaltaan lämpöä ja lisäävät lämpövakautta, 17 kW
max. karamoottori mahdollistaa kovempien materiaalien
koneistuksen, mutta samalla
laadukkaan pinnanlaadun.
Karanläpijäähdytys 70 baariin asti.

Kone soveltuu hyvin erityyppisiin käyttöympäristöihin, ja YCM painottaa uutuuskoneen etuna myös käyttäjäystävällisyyttä. Työalueelle
pääsy sujuu helposti isoista
ovista ja myös työkalumakasiini on helposti saavutettavissa, joten työkalunvaihdot
sujuvat nopeasti.
Kone on automatisoitavissa paletinvaihtajalla helposti.
YCM:n Suomen edustaja
on Makrum.

Koneen rakennetta.
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Mapromecille löytyi käytetty
monitoimisorvi
täsmähakuna Saksasta

Kattava valikoima teolliseen tuotantokäyttöön Euroopassa valmistettuja

TYÖKALUJA, METALLINTYÖSTÖKONEITA JA MITTALAITTEITA!
AUTOMAATIO JA ILMAMOOTTORIT
• MPC automation -tangonvetolaitteet CNC-sorville
• AKS TEKNIK -merkkaus- ja jäysteenpoistoistukat
CNC-koneille ja roboteille
• Ober ja E2 -kierteitys- ja porausyksiköt, myös ruuvaus!
• Ober-ilmamoottorit, erinomainen koko ja painotehosuhde. Yksi Euroopan johtavista valmistajista!

KIERTEITYSKONEET JA TYÖKALUKEVENTIMET
• Markkinoiden tehokkaimmat, paineilmaja sähkötoimiset kierteityskoneet
M2–M36 suuntaisvarrella. Myös
kannettavat pistooli- ja suorat mallit!
• Vaijerikeventimet ja keventimet
suuntaisvarrella

Monitoimisorvin edessä Mapromecin kehitysjohtaja Jari Kuljunlahti (vas.), Evomaxin toimitusjohtaja Mauri Kautto (kesk.) ja Mapromecin hallituksen puheenjohtaja Leif Enberg.
Mustasaaressa Vaasan kupeessa sijaitseva konepaja Oy Mapromec Ab
hankki käytetyn monitoimisorvin DMG GMX400:n, joka oli etsitty heille täsmähakuna Saksasta. Yritys päätyi käytettyyn koneeseen, koska se sopi
hyvin valittuun työvaiheeseen ja oli nopeasti saatavilla ajoon.

Oy Mapromec Ab on vaativien sylinterimäisten komponenttien koneistukseen
erikoistunut sopimusvalmistusyritys Mustasaaressa Vaasan lähellä. Valmistusvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi
männäntapit, akselit, rullat
polttoaineruiskutuspumpuille ja venttiilien nostimille, jatko- ja laakeriosat nokka-akseleille. Koneistus tehdään
enimmäkseen 5-akselisilla
työstökoneilla.
Automaatin kautta
kilpailukykyä heti
alkutaipaleella

Yrityksen toiminta käynnistyi
vuonna 1994 männäntappien
valmistuksella suurille dieselja kaasumoottorivalmistajille.
Tälläkin hetkellä yrityksen
50 työntekijää ovat varmistamassa, että isoille konevalmistajille lähtee diesel- ja
kaasumoottoreiden osia ympäri maailmaa.
Yritys ymmärsi heti alkutaipalellaan automaation merkityksen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja osti ensimmäisen
teollisuusrobotin jo vuonna
1998. Siitä lähtien yritys on
kehittänyt uusia automatisoituja valmistus- ja testaustapoja: robotiikkaa ja erilaisia automatisoituja ratkaisuja käytetään nyt laajalti yrityksen
valmistusprosesseissa.
”Lisäämme automaatiota
koko ajan sekä osaamisen,
että teknologian puolella,
koulutuksen kautta osaamista
ja myös työrotaation kautta.
Volyymituotteiden tuotantolinjoilla työstökoneissa on
joko robotti tai palettiautomaatio. Lyhyissä sarjoissa
puolestaan CNC koneet manuaalikäytössä”, kertoo Leif
Enberg Mapromecin hallituksen puheenjohtaja yrityksen
automaatiosta.

Automaation lisäksi yrityksen toiminnan kulmakiviä
ovat laatustandardit. Koska yritys valmistaa erittäin
kuormitettuja komponentteja, laivamoottoreille tai moottoreille, jotka tuottavat sähköä yhteiskuntien kriittisille
toiminoille, ovat luotettavat
testausmenetelmät tärkeässä
roolissa. Yritys otti esimerkiksi raaka-aineiden testauksen
ultraäänellä käyttöön jo vuonna 2001 ja MPI testaus on ollut kauan jatkuvassa käytössä.
Toimeksiannon
kautta käytetty
monitoimisorvi

Mapromecin konekanta on
melko nuori ja teknologia
hyvällä modernilla tasolla.
Lisäkapasiteetille oli kuitenkin tarvetta ja katse kohdistui
käytettyihin koneisiin, koska
työstövaiheessa ei ollut tarvetta varmistaa tuhannesosamillejä.
”Tuotteiden valmistusprosessissa on monta eri työvaihetta, ja eri vaiheisiin tarvitaan erilaista teknologiaa.
Puntaroimme investointia
kauan ja päädyimme käytettyyn koneeseen, joka sopii
tähän työvaiheeseen hyvin.
Käytetyssä koneessa takaisinmaksuaika on lyhyempi
verrattuna uuteen soluun.
Ratkaisu toimii hyvin myös,
kun on tarve saada kone nopeasti tuotantoon”, kertoo
Mapromecin kehitysjohtaja
Jari Kuljunlahti.
Mapromec hankki Evomaxin avulla käytetyn monitoimisorvin DMG GMX400:n Saksasta. Konemalli on yritykselle jo entuudestaan tuttu, sillä
hallin lattialla on useita vastaavia koneita. Sorvilla tehdään sorvauksen ja jyrsinnän
eri vaiheita.
”Käytetyn koneen hankin-

nassa on omat riskinsä, mutta
luotimme myyjän asiantuntemukseen. Vertailimme myös
muihin koneisiin ja uskalsimme tehdä päätöksen. Myös
varmuus siitä, että jos koneen kanssa tulee haasteita,
ne saadaan ratkaistua. Molemmin puolinen luottamus
pitää olla. Se on ratkaisevaa
ja tärkeää kun päätös pitää
tehdä. Ei sillä käytännössä
ole merkitystä, että onko kone uusi vai käytetty, kunhan
luottamus toimijan kanssa on
hyvä. Edellisten projektien
perusteella uskalsimme päätyä tähän käytettyyn vaihtoehtoon”, jatkavat Jari ja Leif.
Laajan verkoston
kautta sopivia
käytettyjä koneita

Evomax toimii globaalin käytettyjen koneiden kauppakanavan Gindumacin Suomen
edustajana ja koneita liikkuu
ulkomailta Suomeen ja Suomesta rajojen yli useisiin eri
maihin. Gindumacin lisäksi
Evomax hyödyntää suoria
kontakteja muihin Euroopan
konekauppiaisiin.
”Suomalaisilla asiakkailla on varsinkin tällä hetkellä
tarpeita saada korkean teknologian koneita nopealla
toimitusajalla. Etsimme jatkuvasti täsmähakuna koneita
suomalaisille asiakkaille. Käytettyä konetta hankittaessa
on tärkeä varmistaa koneen
kunto ja historia luotettavasti.
Lisäksi on tärkeää varmistaa
myyjän luotettavuus. Evomaxilla on laaja kansainvälinen
verkosto, jonka avulla voimme varmistua siitä, että suomalainen asiakas saa varmasti
sitä mitä tilaa”, kertoo Mauri
Kautto Evomaxin toimitusjohtaja.

MAGNEETTIPORAKONEET VAATIVAAN TUOTANTOKÄYTTÖÖN!
Englannissa ja Japanissa valmistetut,
Nitto Kohki- ja Magtron magneettiporakoneet.
Erinomainen koko-, paino-, tehosuhde.
Alkaen 595,00 € / Alv 0%

METALLINTYÖSTÖ- JA LEVYTYÖKONEET
Kattava valikoima manuaalija CNC-ohjattuja koneita
teolliseen tuotantokäyttöön

MARKKINOIDEN LUOTETTAVIMMAT DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET?
Italialaiset Givi Misure -näyttölaitteet
ovat yhdet alan monipuolisimmista ja
luotettavimmista näyttölaitteista.
Sauvat pisimmillekin liikkeille, myös CNC
versiot. Erinomainen hinta-laatusuhde, esim.
pikkusorvi 250 x 1000 mm paketti 1190,00 € / Alv 0 %

ESIASETUSLAITTEET

Italialaiset luotettavat, monipuoliset ja
tarkat m.conti-esiasetuslaitteet työkalujen
mekaaniseen ja optiseen mittaamiseen
metalliteollisuudelle.
Erinomainen hinta-laatusuhde.
Alkaen 2499,00 € / Alv 0 %

KÄSIMITTAVÄLINEET AMMATTILAISILLE!
Toimitamme

Asimeto, Mitutoyo ja Helios Preisser -mittavälineet,
Käfer-mittakellot ja Kroeplin pikamittausvälineet.

RASKAAN SARJAN PAINEILMATYÖKALUT
Jos mikään muu ei kestä käytössä!
Nitto Kohki ja Ober raskaansarjan ergonomiset ja
kestävät paineilmatyökalut vaativaan teolliseen tuotankäyttöön!

MEILTÄ MYÖS:
LOBSTER ja OBER -vetoniittauskoneet | NITTO KOHKI, TAMA ja OGURA -lävistimet | BALMA
-ruuvikompressorit | KERN, INNOVATEST ja NITTO KOHKI -mittarit | KERN-vaa`at | NITTO
KOHKI -pikaliittimet | Työstökone varaosat ja tarvikkeet, MACK WERKZEUGE, EU AUTOMATION,
PATMAR-merkkauskoneet | LUNA-tuotteet |

Myynti ja Huolto
Puh. 010 311 7040
Federleynkatu 1, 33400 Tampere
www.linnatrade.fi
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G-Weiken taso- ja putkilaser tuotantoon Vantaalle

KJ-Steel Oy turvaa tulevaisuutensa askelmerkkejä
KJ-Steel Oy on Vantaan Korsossa vuodesta 2018 toiminut, kymmenen henkilöä työllistävä levytuotteisiin sekä erilaisiin mittatilaustyönä valmistettuihin
metallirakenteisiin ja metallielementteihin erikoistunut ohutlevypaja. Toiminnan
laajentuessa yritys hankki uutta kuitulaserteknologiaa tulevaisuuden kasvua
ja kehitystä turvaamaan.

KJ Steel valmistaa omina
tuotteinaan erikokoisia nostolavoja ja pieniä siirtokärryjä. Omien tuotteiden lisäksi
tehdään myös erilaisten levytuotteiden alihankintavalmistusta tilauskohtaisesti
eri puolelle Suomea. Räätälöityihin päätuotteisiin kuuluvat teräsportaat ja tasot
sekä erilaiset roska- ja jätekatokset.
KJ-Steel toteuttaa isoina
projekteina suunnittelusta
asennuksen asti mm. roska-,
pyörä- ja tupakkakatoksia, laituriportaita, luiskia, portaita
ja kaiteita, halleja, autokatoksia, työpöytiä ja muita varusteluosia. Kalusteet valmistetaan sinkitystä teräksestä ja
niitä saa myös pulverimaalattuna. Eri käyttöön ja tarpeisiin suunnitelluilla kalusteilla
voidaan nostaa käytön tehokkuutta ja säästää työaikaa.
Valmiita ehdotuksia löytyy eri
tarkoituksiin ja eri toimialoille. Räätälöityjen ratkaisujen
lisäksi on tarjolla myös laserleikkausta, plasmaleikkausta,
särmäystä ja jopa metallien
myyntiä.
KJ-Steelillä on monipuolinen konekanta levyjen sekä
lattojen leikkauksiin, että taivutuksiin, porauksiin. Laaja
teräsvarasto mahdollistaa nopeat toimitukset. Toimitusten
lisäksi KJ-Steel asentaa tekemänsä tuotteet.
KJ-Steelin toiminnan laajentuessa naapuri hallin haluttiin tilan nyt salliessa hankia
uutta kuitulaserteknologiaa
viemään askeleet tulevaisuuteen.
Lisää tehokkuutta
valmistusvaiheisiin
– investoinnit pitävät
huipulla

KJ-Steel Oy on ehtinyt jo
hyvin nuoren miehen ikään,
joten tuotekehityksen ja valmistuksen historiaa ja kokemusta on kertynyt työvuosissa vuosikymmeniä. Toisaalta
markkinat ovat kasvaneet
yhdessä tuotekirjon kanssa
ja yrityksellä on ollut selkeä
tarve kasvattaa ja tehostaa
tuotantoa ja laajentaa palvelutarjontaa.

Yritys on varustettu nykyaikaisella ja monipuolisella
kone¬- ja laitekannalla, joiden avulla työntekijät saavat
kattavan ja laadukkaan tekemisen mahdollisuuden eri
ympäristöissä. Luonnollisesti
yrityksen vetäjät ovat varsin
motivoituneita tehtäviinsä.
Yrityksen osaamisessa ja
nykyaikaisessa laitekannassa yhdistyy ohjelmisto- ja
käsityötaito ja millin tarkka
teollinen tuotanto, jolloin
pystytään toimittamaan niin
pienen kuin suuren asiakkaan
haluamat yhteistyöprojektit
ja täyttämään vaatimukset
eri kehitystöissä.
Mahdollisia pullonkaulakohtia tarkastellessa tuli esiin
tarve omaan laseriin, jolla
pystytään leikkaaman aina
20 mm hiiliteräs levyt kuin
paksulaippaiset L – ja U- profiilit normaalien putkien liaksi.
Varsinkin suhteellisen pitkiin
L- ja U- profiileihin tehtävien
reikien koneistus oli varsin aikaa vievää itse tehtynä ja toisaalta niitä ei saanut nopeasti
alihankinnasta. Niiden valmistusaika ja kustannukset olivat
kasvaneet logaritmisesti.
Samanaikaisesti myös saataville tuli myös uutta hallitilaa
naapurista, mikä ratkaisi olemassa olevan tilaongelman.
Yksi merkittävä syy uuden
laserin hankintaan oli tuotteiden nopeampi läpäisyaika
valmistuksessa. Uuden kuitulaserin käyttökulut ja varsinkin huoltokulut ovat niin
paljon pienemmät vanhoihin
menetelmiin verrattuna, että
pelkästään ne oikeuttivat investoinnin, kertoo Konstantin Jasnov. Lisäksi investointia
auttoi se, että mukaan saatiin
EU ja ELY-keskus.
Monipuoliset
vaatimukset uudelle
koneelle

Hankittavalle järjestelmälle asetettiin monipuoliset
vaatimukset varsinkin, kun
KJ-Steelillä oli suuri tarve suhteellisen paksulaippaisten ja painavien L- ja
U-profiilien rei’ittämiseen ja
leikkaamiseen. He tutkivat
laserleikkausta varsin kat-

G-Weike LF3015GAR putki- ja tasolaserin edessä oikealla Konstantin Jasnov KJ-Steel, keskellä Vesa Sirén Rensi ja
hänen vieressään Joni Niittymäki Rensi. Ohjauskaappi, laser yksikkö, jäähdytin ja jännitteen tasasuuntaaja ovat asennetut koneen katolle 2. kerrokseen lattia tilan säästämiseksi.

Kuvassa G-Weike LF3015GAR yhdistelmä laserin putki puoli, ovet ovat vielä asentamatta, antaa käsitystä
koosta, kone on yli 9 m pitkä, 3,85m leveä ja vajaa 5m
korkea, eli pienen omakotitalon kokoinen.
tavasti vierialuilla ja verkko
median kautta, joten lista eri
vaatimuksista oli laaja.
Laserjärjestelmän piti pystyä tehokkaasti ja nopeasti
leikkaamaan heidän pääsääntöiset tuotteensa materiaalien kirjon ollessa pääsääntöisesti vaihteleva, mutta
kuitenkin paksuudeltaan jopa
20 mm. Materiaalien puolesta
3000w kuitulaseri on riittävän
tehokas. Tarve saada leikattua myös eri profiileja vei yhdistelmäkoneeseen eli yhdistettyyn taos ja putkilaseriin.
Lainsäädännön, työturvallisuuden ja huoltovarmuuden
vaatima täysin koteloitu kone oli pakollinen, jolloin myös
pölyn ja savun hallinta on helpompaa ja toisaalta haluttiin
mahdollisimman vähän tilaa
vievä kone 1500x3000mm
työalueella ja 6 metriä pitki-

en profiilien ja putkien leikkauksella.
Hankinnassa oli tietenkin
huomioitava KJ-Steelin liiketoimintaan sopiva hinta sekä
maahantuojan tunnettavuus
ja huoltokyky.
Henkilökunta kävi tutustumassa Rensiin ja G-Weike
kuitulaserin leikkausominaisuuksiin jo käytössä olevalla
asiakkaalla. Myöskin Rensin
aikaisemmat toimitukset yhdistelmälasereista ja niiden
kaikkien lisäyksikköjen kuten
sähkö-/ohjauskaapin, laseryksikön, jäähdytyskoneen,
jännitetasasuuntaajan, ilmanpuhdistimen ja puhaltimien asennus toiseen kerrokseen koneen päälle lattia
pinta-alaa säästävänä ratkaisuna teki vaikutuksen. Kahteen kerroksen asentaminen
on varsin haastavaa ja kenties

harvinaistakin.
Oman kuvionsa koneen
toimitukseen toi se, että koneen oli sovittava olemassa
oleviin suunnittelujärjestelmiin. Myöskin käytettävien
materiaalinen hinnoista johtuen automaattinen sijoittelu
eli autonestaus oli arvostettu
ominaisuus sekä levyille että
myös putken autonestaus
ominaisuus sai arvostusta.
Kokemuksesta tiedettiin savun poiston olevan ongelmallista, joten G-Weiken
pneumaattisesti toimiva järjestelmä, jossa savukaasujen
imu tapahtuu leikkauskohdan
alapuolella, oli merkittävä osa
päätöksessä.
Jo alun perin konetta valittaessa päätettiin käyttää
Raycusin laserlähdettä Sveitsiläisen Raytools leikkauspään kanssa. Lisäksi G-Weiken CypNest voi tehdä nestit
koko päiväksi ja samalla määritellä kappaleiden hinnat ja
leikkuuajat kuten myös Tubest tekee samat jutut putkille ja profiileille.
KJ-Steel Oy halusi myös
täydellisen avaimet käteen-toimituksen asennuksineen ja koulutuksineen.
Tiedossa oli jo ennestään
tuttujen kautta, että Rensillä ja sen asennusinsinööreillä
oli kokemusta avaimet käteen toimituksista kymmenen laserin toimittamisesta
vuoden aikana sekä tärkeä
osaamien ohjelmisto puolella

ja oikeiden leikkausarvo kirjastojen tekemisessä asiakkaiden koneisiin. Lasereissahan
kirjastoarvot harvoin pitävät
paikkaansa koska kaasun
puhtaudet vaihtelevat talokohtaisesti sekä materiaalit
itsessään ovat hieman erilaisia eri valmistajilta ja jopa
valmistuserissäkin on eroja.
Hyvin mielin
kohti uutta

Marraskuun alussa asennettu
G-Weike LF3015GAR taso- ja
putkikuitulaseri on iso tekijä, kun KJ- steel lähtee hakemaan lisää partnereita teollisuudesta ja varmistelemaan
askelmerkkejä tulevaisuutta
varten. ”Investoinnin avulla
pystymme tarjoamaan tulevaisuudessa paljo laajempaa
tuotevalikoimaa, sekä tehostamaan toiminnanlaatua entisestään”, toteaa Konstantin
Jasnov. ”Olimme varsin tyytyväisiä Rensin insinöörien
rauhalliseen työhön asennuksen ja perusteellisen koulutuksen aikana ja varsinkin
haettaessa liki 30 eri materiaalille meille tärkeä hyvät
leikkausarvot.”
”Alkukokemusten jälkeen
olemme olleet tyytyväisiä
hankintaamme ja sen tuomaan valmistusmahdollisuuksien lisäykseen tuotteidemme
tekemisessä ja voimme katsoa eteenpäin positiivisin
mielin”, tuumaa Konstantin
Jasnov.
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Leineperin ruukki

Morse vanne- ja puukkosahanterät
vuosien kokemuksella.

Krister Lindh Oy Ab
Bulderbackantie 1
68600 Pietarsaari

www.kristerlindh.fi

Leineperin
ruukkikylä on yksi
Suomen parhaiten
säilyneistä ja
rakennuskannaltaan
täydellisimmistä ruukkikylistä. Sillä on taustaa
1770-luvulta saakka.
Leineperin eli Fredriksforsin Ruukki on perustettu
Kullaanjoen Katokoskelle
vuonna 1771. Rautaruukin
perustaja majuri Berndt Johan Hastfehr ja ajatuksena
oli jalostaa Ruotsista tuotua takki- eli raakarautaa.
Ruukilla oli kaksi vasarapajaa, joissa taottiin pultteja,
nauloja, lapioita, hevosenkenkiä ja viikatteita.
Ensimmäisen masuunin
valmistuttua 1787 alettiin

sulattaa kotimaista rautamalmia.
Jo 1800-luvun alussa
Ruukkiin kuului masuunin
lisäksi mm. vasarapaja ja
manufaktuuripaja, malmin
ja kuonan käsittelylaitokset,
suuri hiilihuone sekä kymmeniä asuin- ja maatalousrakennukset. Manufaktuuriraudan tuottajana Leineperi
kuului Suomen suurimpiin.
1800-luvun lopulla ruukin
alue kasvoi suureksi teollisuusyhteisöksi. Omistajaksi
tuli Antti Alhström.
Varsinainen teollinen toiminta loppui Leineperissä
1900-luvun alkupuolella,
mutta taonta- ja sahaustoimintaa jatkettiin pienimuotoisesti tämän jälkeenkin, sahaustoiminnan

osalta 1960-luvulle saakka.
1900-luvulla Leineperin
Ruukki toimi mm. maanviljelystilana.
Pitkään Antti Ahlströmin perillisten omistuksessa olleen ruukkialueen Nykyinen omistaja on Reijo
Tupala. Kullaan kunta osti
osan ruukkialueesta vuonna 1987.
Viime vuosina Leineperistä on kehittynyt 1900-luvun
aikana 2000-luvulle tultaessa suosittu matkailukohde
Ulvilassa ja Satakunnassa.
Leineperin ruukkikylä kuuluu
Suomen parhaiten säilyneiden ja rakennuskannaltaan
täydellisimpien ruukkikylien
joukkoon, ja on siksi myös
mainio tutustumiskohde. leineperinruukki.fi

0400 268 955
krister.lindh@multi.fi

onko tuotannossa tilantarvetta
tAI Ylimääräisiä Koneita?
Otamme myyntiin tai välitettäväksi
kaikki konepajateollisuuden
koneet ja laitteet.

KONEET
KIERTOON
KONEKURIIRILLA
Varaa paikka:
p. 0400 857 800

Levyntyöstökoneet, lastuavat työstökoneet,
CNC- ja manuaalikäyttöiset koneet.

Otamme myyntiin myös isommat konekannat.
Meiltä saa myös konehuollot valtakunnallisesti.

Tee hyvät kaupat kanssamme.

Ja lähetä
aineistosi:
toimitus@
konekuriiri.fi

Katso uusimmat kohteet verkkosivuiltamme www.endor.fi

ENDOR OY • Vantaa • Since 1989

HETIVARASTOSTA!
VARASTOSTA!
HETI

p. 0400 483 030 Markku Mäenpää
markku.maenpaa@endor.fi

Alkuperäisiä

”MULJUPUMPPUJA”
Korelaisiin työstökoneisiin.
Soveltuu myös muihin
koneisiin.
YLI 40 VARASTOKOKOA

KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT

Yli 50 erilaista annostelijaa
varastossa, myös keskusvoiteluyksiköt, sekä laaja
valikoima muita tarvikkeita.

www.cam.fi

SUOMALAISET
NOSTOLAITTEET
L A A T U A

J O

• Trukkihaarukat
• Jatkohaarukat

V U O D E S T A

• Trukkihaarukkalaitteet
• Lavanostimet • Nostopuomit

KYRÖN TAKOMO, HELIN OY
www.kyrontakomo-helin.fi 02-486 2186
myynti@kyrontakomo-helin.fi

Kiittäen
kuluneesta vuodesta ja
hyvää toivotellen tulevaan!

Kartsa

Kake

Maarit

PÄÄTOIMITTAJA

MONITOIMIHENKILÖ

VIIMEISTELIJÄ

1 9 2 7

ÖLJYSKIMMERIT
Levy-, nauha- ja putkiskimmerit

MEILTÄ MYÖS
LASTUNKULJETTIMET
JA ÖLJYSUMUIMURIT
www.tekupit.fi

Jari Vainio 040 7090 509

Aina täyttä
koneasiaa.
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CLX450 TC-sorvauskeskus esittelyssä. Mielenkiintoinen
kone, uusi karakonsepti, tiivistivat DM Morin Lauri Erkkola (vasemmalla) ja Toni Huurne.

Kompakti uutuus M1-koneistuskeskus oli tarkastelussa
Tech Daysilla.

Sujuviin koneistustöihin tarvitaan myös tehokkaita työkaluja. Aki Mäki oli esittelemässä Tech Daysilla Suomen
Terätuonnin alan tarjontaa.

Tech Days DMG Morilla
neiden tarkasteluun Pirkkalan show roomissa paikan
päällä ja mahdollisuuden teknisen tiedon vaihtoon koko
mallistoon liittyen ja tuotannon kehittämispohdintoihin
tapauskohtaisesti täsmäratkaisuin.
Tälle kertaa koneista oli
show roomissa lähemmässä
tarkastelussa kaksi konemallia, sorvauskeskus CLX 450
TC sekä M1 -koneistuskeskus.

KARI HARJ U
TEKSTI & KUVAT

DMG Mori järjesti
Tech Days-tapahtuman
tiloissaan
Pirkkalassa marraskuulla.
Kaksi
ajankohtaisen tarjonnan konetta oli
mukana tapahtumassa.

Tech Days on DMG Morin
loppuvuoden perinne, joka
tarjoaa mahdollisuuden ko-

Uuden konseptin
CLX 450 TC

DMG Morin Pfrontenin teh-

taan CLX450 TC-sorvauskeskus, mielenkiintoinen ja
ajankohtainen kone kuudelta
sivulta tapahtuvaan sorvaukseen/jyrsintään.
Koneen erikoisuus on täysin uudenlainen kararakenne,
perinteisen työkalurevolverin
tilalla koneessa on B-akseli ja
siinä compactMASTER-sorvaus- ja jyrsinkara.
”Konseptin iso etu on se,
että pää- ja vastakaroilla voidaan näin työstää samoilla
työkaluilla. CompactMASTER-kautta edut ovat samat
CNC-jyrsinnässä: radiaaliseen
ja aksiaaliseen jyrsintään on

KUN LAADULLA ON MERKITYS!

HEDELIUS TILTENTA T11-3600

•
•
•
•
•

X=3600 Y=1100 Z=1005
Tilttaava karapää +/- 98 ast.
kara 22-50 kw
työkalut 65 / 245 kpl
Heidenhain TNC 640 /
Sinumerik 840 D
• pöydän lukitusalue 4080 x 1100 mm
• pyöröpöydän maks.
pyörähdys halk. 1450 mm

5-akselinen HEDELIUS
ACURA 65 + PALETTIASEMA

•
•
•
•
•
•

X=700 Y=650 Z=600 mm
Pöydän kääntö +30 ast. -115 ast.
kara 22-50 kw
työkalut 65 / 245 kpl
Heidenhain TNC 640
pyöröpöydän maks. pyörähdys halk. 700 mm

YOUJI VTL-2000ATC+C

•
•
•
•
•

sorvaushalkaisija 2300 mm
pyörintähalkaisija 2500 mm
sorvauskorkeus 1600 mm
pyörivät työkalut 16, 24, 32, 48, 60 kpl
Fanuc 0i-Tf tai Siemens 840 D

KATSO VARASTOKONEET NOPEAAN TOIMITUKSEEN WWW.JR-MACHINES.FI
Juri Virkki
Ari Pirttinen

040 572 6614
050 525 8406

juri.virkki@jr-machines.fi
ari.pirttinen@jr-machines.fi

www.jr-machines.fi

MACHINES OY

Vesalantie 1, 24910 Halikko As.

vain yksi työkalu, erillisiä kulmapäitä ei tarvita, ja vaativakin työstö on mahdollista jo
vakiotyökaluilla”, kertoi DMG
Mori Finlandin toimitusjohtaja Lauri Erkkola tapahtumassa.
Maksimi kappalehalkaisija
koneelle on 400 mm ja -pituus
1100 mm. Tankokapasiteetti
on 65 mm.
Kompakti
M1-koneistuskeskus

M1 on DMG Morin kompakti koneistuskeskus, mikä
on DMG Morin uuden entry-tyyppisen koneiden tuo-

tesarjan aloitus.
”Kilpailukyisesti hinnoiteltu, mutta samalla ominaisuuksiltaan vahva kone on otettu
vastaan todellakin hyvin. Uusi
malli on myös täällä Suomen
markkinoilla ollut vahvassa
vedossa, useita koneita on
toimitettu vuoden mittaan
suomalaisasiakkaille”, kertoi
Lauri Erkkola.
Kolmena peruspakettina
toimittava uuden malliston
M1 on segmenttilaajennuksen ensimmäinen tuote.
M1-koneet valmistetaan
DMG Morin Puolan tehtaalla,
runkorakenne on sama kuin

Saksassa valmistetussa pystykeskusmallistossa. Koneessa
on Siemens-ohjaus.
Tech Daysissa sekä CLX
450 TC:llä että M1:llä tehtiin
tapahtumassa esittelyajoja.
Kaksipäiväisen pikkujouluaikaan sijoittuneen tapahtuman yhtenä kohokohtana
tarjoiltiin kävijöille joululounas, hieman jouluperinteitä
päivittävässä muodossa.

Tehoa terävalinnalla
Konepaja Seppo Suomi Oy:ssä käytetään paljon 50-100
mm männänvarsiteräksestä
tehtyjä aihioita. Aiemmin
tankojen katkaisu tehtiin
perussahalla ja -terällä, mikä
edellytti tangon hehkuttamista katkaisukohdista sen
karkaistun pinnan pehmentämiseksi.
”Siinä meni tuhottomasti
aikaa, kun tankoja piti jäähdyttää tuntikausia ennen
katkaisua. Kun tilausmäärät
kasvoivat, piti keksiä tehokkaampi tapa katkaista aihiot”,
kertoo tuotantoinsinööri Teemu Laitinen.
Tehtiin kokeilu katkaista
tangot kovametalliterällä varustetulla vannesahalla.
”Sillä saatiin katkaisujen
määrä moninkertaistumaan.
Vaikka yhä joudumme hehkuttamaan aihioiden päät
ennen niiden koneistusta,
se ja jäähdytys voidaan tehdä samalla kun lisää aihioita
katkaistaan. Prosessi on kokonaisuutena paljon nopeampi”, kertoo Laitinen.
Lisää katkaisuja
ja ajansäästöä

Työ aloitettiin Wikus Futura
SN-terillä, joista yritykselle
ehti kertyä hyvin kokemusta.
Sitten Prodmacin Petri Ra-

Konepaja Seppo Suomi Oy katkaisee vannesahalla mm. induktiokarkaistua männänvarsiterästä
(CROMAX®
IH482). Tuotannon ja
sahanterän optimointi
lisäsi katkaisukapasiteettia ja pienensi katkaisukustannuksia.

vanne ehdotti kokeilemaan
terän pinnoitettua versiota
(Wikus Futura Premium SN).
”Siihen ollaan oltu todella
tyytyväisiä, sillä katkaisujen
määrä nousi selvästi ja aikaakin säästyy jonkin verran”,
kertoo Laitinen.
”Perusterällä saatiin tehtyä
keskimäärin 350-400 katkaisua, ja pinnoitetulla Premium
SN-terällä päästään 630-650
katkoon. Vaikka terä mitä me
käytämme on pinnoitettuna
joitakin kymppejä kalliimpi,
niin silti katkaisussa säästyy
noin 20 senttiä.”
Konepaja Seppo Suomi
tekee materiaalille 14-15 000
katkoa vuodessa, joten säästöä syntyy vaikka siitä kuit-

taisi n. 20 % kalliimmat terät.
Silti Laitisen mielestä säästöjä
tärkeämmäksi voi nostaa tehostuneen tuotannon.
”Kokemuksemme mukaan
kannattaa ehdottomasti kokeilla olemassa olevalla kalustolla erilaisia vaihtoehtoja
tuotannon tehostamiseen. Se
korostuu nykyään koska työvoimaa on vaikea saada.”
Yhtenä kokeiluista Laitinen tuo esille teränopeuden
noston. Seppo Suomi Oy:ssä käytetään nykyään 10-15
% suurempia nopeuksia kuin
terävalmistaja Wikus suosittelee.
”Sahurin kanssa tätä on
kokeiltu ja hyväksi havaittu.
Wikus-terät ovat niin tasalaatuisia, että ne kestävät hyvin
teränopeuden noston”, vakuuttaa Laitinen.
”Itse asiassa terät alkavat
olla niin hyviä, että vanhojen
sahojen pyörintänopeuksilla niistä ei saa kaikkea irti.”
Wikus-terät Suomessa: www.
prodmac.fi
Konepaja Seppo Suomi
Oy:n CROMAX® IH482:n katkaisussa käytetyt parametrit:
Teränopeus: 110 m/min
Leikkuuteho: 10-15 cm²min
Syöttönopeus: 25 mm/min
Jäähdytys: kuiva tai emulsio,
jossa enintään 3% öljyä
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www.auto-kulmala.fi
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

MERCEDES-BENZ SPRINTER -16
316 CDI 4X4
62 TKM, 1.OM MERKKIHUOLLETTU 163 HV 4-VETO FASSI-NOSTIMELLA ! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI NOP.
RAJOITINTA !
68.800; sis. alv.

CITROEN JUMPER
-19
2.0 HDi
AJ. 32 TKM, SIISTI 163 HV MET.
SININEN, PITKÄLLÄ 4M LAVALLA! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI NOPEUDENRAJOITINTA !
49.500; sis.alv

VOLKSWAGEN
-16
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ 38 TKM, 1.OM, UUDEMMAN
KORIMALLIN PITKÄHYTTINEN
TRANSPORTER AVOLAVA !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 21 TKM AJETTU
TRANSPORTER AVOLAVA
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 27 TKM AJETTU
TRANSPORTER AVOLAVA
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM, VAIN 16 TKM AJETTU
TRANSPORTER AVOLAVA
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

43.800; sis. alv.

42.200; sis. alv.

39.800; sis.alv

39.700; sis.alv

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

PAKETTIAUTO NOSTIMELLA

AVOLAVA PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 32 TKM AJETTU
TRANSPORTER AVOLAVA
PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
1.OM VAIN 23 TKM AJETTU
TRANSPORTER AVOLAVA PAKETTIAUTO NOSTIMELLA !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI 6 HLÖ
125 TKM, PITKÄHYTTINEN 6
HLÖ:N AVOLAVA PAKETTIAUTO
TRANSPORTER !!

VOLKSWAGEN
-14
TRANSPORTER 2.0 TDI
24 TKM, 1.OM VÄHÄN AJETTU
PITKÄHYTTINEN AVOLAVA PAKETTIAUTO TRANSPORTER !!

39.600; sis.alv

39.500; sis. alv.

27.500; sis. alv.

26.900; sis.alv

OPEL MOVANO
-14
2.3 CDTI PAKETTIAUTO
1.OM VAIN 21 TKM AJETTU
PITKÄHYTTINEN AVOLAVA !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI NOPEUDENRAJOITINTA !
22.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -19
316 CDI A
207 TKM, MERKKIHUOLLETTU, PERÄLAUTANOSTIMELLA,
FOKORIN KOPILLA, AUTOMAATILLA ! SAA AJAA HLÖAUTOKORTILLA !
46.800; sis. alv.

4X4 PAKETTIAUTO

4x4 PAKETTIAUTO

5 HLÖ:N PAKETTIAUTO

PAKETTIAUTO PERÄLAUTANOST.

PAKETTIAUTO

PITKÄ PAKETTIAUTO

FORD TRANSIT
-18
2.0 TDCI
176 TKM, 1.OM PITKÄ JA TÄYSKORKEA 4-VETO PAKETTIAUTO !
SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI NOPEUDENRAJOITINTA !
32.800; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -12
316 CDI
272 TKM, 163 HV 4-VETO SPRINTER !! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !! EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
29.500; sis.alv

VOLKSWAGEN
-12
TRANSPORTER 2.0 TDI
AJ. 93 TKM, 1.OM SIISTI JA
VÄHÄN AJETTU 140 HV, 5 HLÖ:N
PAKETTIAUTO TRANSPORTER !

OPEL MOVANO
-15
2.3 CDTI
AJ. 163 TKM, 1.OM PITKÄ MALLI
PERÄLAUTANOSTIMELLA ! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
25.900; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -15
313 CDI
AJ. 217 TKM, UUDEMMAN KORIMALLIN HIENO SPRINTER ! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
22.800; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -13
316 CDI PITKÄ PAKETTIAUTO
240 TKM, 163 HV SIISTI PITKÄN
MALLIN PAKETTIAUTO SPRINTER ! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA ! EI NOPEUDENRAJOITINTA !
22.800;

PAKETTIAUTO

PITKÄ PAKETTIAUTO

6 HLÖ KUORMA-AUTO

4X4 KUORMA-AUTO

4x4 KUORMA-AUTO

8 HLÖ KUORMA-AUTO

FORD TRANSIT CUSTOM
-16
2.2 TDCI
182 TKM, SIISTI JA HYVIN HUOLLETTU PITKÄN MALLIN TRANSIT
CUSTOM PAKETTIAUTO ! RAHOITUS JOPA ILMAN KÄSIRAHAA !
19.800; sis.alv

NISSAN PRIMASTAR
-14
2.0 dCi
AJ. 134 TKM, HIENO PITKÄN
MALLIN NISSAN PAKETTIAUTO !
RAHOITUS JOPA ILMAN KÄSIRAHAA !
14.450; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-14
SPRINTER 319 CDI A
AJ. 148 TKM, TODELLA SIISTI
6 HLÖ:N SPRINTER VÄKEVÄLLÄ
190 HV V6 DIESELILLÄ JA
AUTOMAATTIVAIHTEISENA !
39.950; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-14
SPRINTER 319 CDI A
1.OM, 294 TKM, HYVIN VARUSTELTU UUDEMMAN KORIMALLIN
4-VETO ”ÄIJÄ” SPRINTER 190 HV
V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAATILLA !
39.800; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-12
SPRINTER 316 CDI A
AJ. 271 TKM, 1.OM HIENO
4-VETO KUORMA-AUTO
SPRINTER AUTOMAATTIVAIHTEISENA !
29.900; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-11
2.5 TDI A
AJ. 117 TKM, HARVINAISEN SIISTI JA VÄHÄN AJETTU CARSPORT
AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA !
TÄMÄ KELPAA VAATIVAMMALLEKIN OSTAJALLE !
29.800;

KUORMA-AUTO

5 HLÖ KUORMA-AUTO

KUORMA-AUTO

KUORMA-AUTO PERÄLAUTANOST.

6 HLÖ RETKEILYAUTO

6 HLÖ:N RETKEILYAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -14
316 CDI
183 TKM, TYYLIKÄS MET.MUSTA
163 HV SPRINTER KUORMAAUTO PIENELLÄ KÄYTTÖMAKSULLA !
27.500; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-09
2.5 TDI
AJ. 239 TKM, 1.OM HYVIN
VARUSTELTU JA HUOLLETTU
PITKÄN MALLIN KUORMA-AUTO
CRAFTER !!
18.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ
-12
SPRINTER 516 CDI
AJ. 268 TKM, 1.OM HYVÄNOLOINEN JA SIISTI 163 HV SPRINTER
KUORMA-AUTO PERÄLAUTANOSTIMELLA !
17.800; sis.alv

IVECO DAILY
-11
3.0
AJ. 278 TKM, IVECO 50C17
KUORMA-AUTO PERÄLAUTANOSTIMELLA !
KATSASTETTU 27.10.2021 !!
14.800; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -16
319 CDI A EXTRAPITKÄ
67 TKM, YKSITYISKÄYTÖSTÄ,
TODELLA NÄYTTÄVÄ, SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !
EI NOPEUDENRAJOITINTA !
59.900;

MERCEDES-BENZ
-17
SPRINTER 319 CDI A, PITKÄ
1.OM, 59 TKM, HYVIN VARUSTELTU, VÄKEVÄLLÄ 190 HV V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAATILLA ! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
58.800;

5 HLÖ RETKEILYAUTO

TILA-AUTO 9 HLÖ

9 HLÖ:N TILA-AUTO

9 HLÖ:N TILA-AUTO

1+10 HLÖ LINJA-AUTO

KYLMÄAUTO

MERCEDES-BENZ SPRINTER -14
319 CDI A PITKÄ 5 HLÖ:N
213 TKM, 1.OM HIENO MET.
MUSTA SPRINTER 190 HV V6
DIESELILLÄ SEKÄ AUTOMAATILLA ! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
46.900; sis. alv.

MERCEDES-BENZ SPRINTER -19
319 CDI A
198 TKM, UUDEN KORIMALLIN
SPRINTER 190 HV V6 DIESELILLÄ JA AUTOMAATTIVAIHTEISENA
! SAA AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !
59.500; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-13
2.0 TDI CARSPORT
1.OM VAIN 29 TKM AJETTU SIISTI JA HYVIN VARUSTELTU !! SAA
AJAA HENKILÖAUTOKORTILLA !!
EI NOPEUDENRAJOITINTA !!
37.900; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI CARSPORT
1.OM, AJ. 128 TKM, HYVIN
VARUSTELTU !! SAA AJAA
HENKILÖAUTOKORTILLA !!
PÄÄSTÖTASO EURO 6 !!
35.800; sis.alv

VOLKSWAGEN CRAFTER
-16
2.0 TDI CARSPORT
254 TKM, 1.OM, HYVILLÄ
VARUSTEILLA!! D1 AJOKORTILLA AJETTAVISSA!! EI DIESEL-VEROA EIKÄ KÄYTTÖMAKSUA !!
24.500; sis.alv

MERCEDES-BENZ SPRINTER -12
519 CDI
AJ. 136 TKM, TODELLA SIISTI JA
HYVIN VARUSTELTU THERMOKING-KYLMÄLAITTEELLA SEKÄ
190 HV V6 DIESELILLÄ !
37.500; sis. alv.

29.900; sis. alv.

AUTO-KULMALA OY
Tuottotie 8, Ylöjärvi • ARK. 10–17 • LA 10-14

Anssi Kulmala 040 5630 568
Juha Sjöblom 040 501 6804
Jari Kulmala
0400 623 225

RAHOITUS
JÄRJESTYY!

KONE
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Kiinan suurimman
+10kW suurteholasereiden valmistajan
Bodor-kuitulaserleikkauskoneet.
Suurteholaserit
ovat tulleet jäädäkseen,
ole mukana!

Tehokkuus!
Laserteollisuuden ykkössana!

Aina +40 kW asti! Näiden 12 kW koneiden asennukset ja koulutukset ovat menossa.

Bodor 12 kW P3-suurteholaser

Bodor 12 kW S8025-suurteholaser

Bodor 12 kW P3-suurteholaser

Denair-korkeapainekompressori ja
Welldone-savukaasuimuri Viro.

Denair-korkeapainekompressori ja
Welldone-savukaasuimuri Kouvola.

Denair-korkeapainekompressori ja
Welldone-savukaasuimuri Laitila.

Alan kattavimmat myynti – asennus – koulutus – huolto – tuki – varaosapalvelut. Uusien koneiden rahoitusleasing!

Tutustu valikoimiimme
www.fms-service.fi ja pyydä tarjous!

www.fms-service.fi

Kari Riihimäki 050 4066 404, Vesa Kivekäs 050 349 0067,
Jami Riihimäki 040 500 7377

FMS-Service Oy
@fmsserviceoy

AXILE C6

MICROCUT M760

Metallintyöstökoneet yli 40 vuoden kokemuksella.

•
•
•
•

Heidenhain TNC640 -ohjaus
Lineaarijohteet
X: 1050 / Y: 600 / Z: 600 mm
20/30 kW; 12.000 k/min;
BT40
• 40 työkalun makasiini

• 20 bar korkeapainejäähdytys karan läpi
• Paperinauhasuodatin
• Heidenhain lineaarimittasauvat
• Työstötilan RST pellitys
• Toimitus maaliskuussa 2022

•
•
•
•

Fanuc 0i-TF Plus ohjaus
Lineaarijohteet
X: 760 / Y: 440 / Z: 460 mm
7,5/11 kW; 10.000 k/min;
BT40
• 24 työkalun makasiini

• 20 bar korkeapainejäähdytys karan läpi
• Työstötilan RST pellitys
• Toimitus maaliskuussa
2022

